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Zawarcie znacz�cej umowy

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o oferc ie - informacje poufne

Tre��  raportu:

Zarz�d ZPUE S.A. z siedzib� we Włoszczowie informuje, i� w dniu dzisiejszym do Spółki wpłyn�ła Umowa 
Ramowa o Współpracy nr OEM 01/2010 zawarta pomi�dzy ZPUE S.A., jako Kupuj�cym, oraz spółk� ABB Sp. z o.o. 
z siedzib� w Warszawie, jako Sprzedaj�cym. 

Przedmiotem podpisanej Umowy jest okre� lenie ogólnych warunków współpracy w zakresie zakupu towarów 
i usług wskazanych w zał�czniku do Umowy, tj.:
- wkładek i podstaw bezpiecznikowych �redniego napi�cia;
- przekładników wn�trzowych pr�dowych i napi�ciowych �redniego i niskiego napi�cia;
- wył�czników SN;
- rozdzielnic RMU;
- zabezpiecze�.

Realizacja dostaw obj�tych niniejsz� Umow� odbywa� si� b�dzie ka�dorazowo na podstawie potwierdzonego 
zamówienia, które b�dzie zawiera� szczegółowe warunki poszczególnej dostawy.
Zgodnie z warunkami Umowy ZPUE S.A. mo�e dokonywa� zakupów towarów i usług w ramach okre� lonego dla 
Spółki limitu kredytowego.
ABB Sp. z o.o. zobowi�zuje si� do udzielenia gwarancji na oferowane przez siebie urz�dzenia �redniego napi�cia 
na warunkach okre� lonych oddzielnie dla ka�dego rodzaju produktów.

Strony ustaliły zasady odpowiedzialno�ci za niewykonanie lub nienale�yte wykonanie Umowy poprzez zapłat� kar 
umownych w nast�puj�cych przypadkach i wysoko�ciach:
- w przypadku odst�pienie przez Sprzedaj�cego od realizacji potwierdzonego zamówienia lub jego cz��ci, ZPUE 
S.A. mo�e naliczy� Sprzedaj�cemu kar� umown� w wysoko�ci 10% warto�ci netto zamówionych produktów, 
od których dostawy odst�pił Sprzedaj�cy;
- w przypadku odst�pienia przez ZPUE S.A. od potwierdzonego zamówienia lub jego cz��ci przed rozpocz�ciem 
procesu produkcyjnego, Sprzedaj�cy mo�e naliczy� Kupuj�cemu kar� umown� w wysoko�ci 10% warto�ci netto 
zamówionych produktów. W przypadku, gdy odst�pienie przez Kupuj�cego od potwierdzonego zamówienia lub 
jego cz��ci nast�puje po rozpocz�ciu procesu produkcyjnego, Sprzedaj�cy ma prawo dodatkowo obci��y� 
Kupuj�cego wszelkimi udokumentowanymi kosztami zwi�zanymi z tym procesem jakie poniósł, je� li przekraczaj� 
one kar� umown� w wysoko�ci 10% warto�ci netto zamówionych produktów;
- w przypadku niedotrzymania przez Sprzedaj�cego potwierdzonego terminu dostawy, Kupuj�cy mo�e naliczy� 
Sprzedaj�cemu kar� umown� w wysoko�ci 2% warto�ci zamówienia netto za ka�dy pełny  tydzie� zwłoki, 
nie wi�cej jednak ni� 10% warto�ci zamówienia netto.
Ewentualne roszczenia Stron wynikaj�ce z naliczonych kar umownych musz� by� zgłoszone pisemnie 
w terminie 14 dni od wyst�pienia podstawy do naliczania kary, pod rygorem utraty ich zasadno�ci.
Całkowita odpowiedzialno�� Sprzedaj�cego ograniczona jest do warto�ci Umowy. Sprzedaj�cy nie odpowiada za 
szkody po�rednie i nast�pcze w tym za utracone korzy�ci.

Umowa została zawarta na czas nieokre� lony z trzymiesi�cznym okresem wypowiedzenia, pozostałe warunki 
nie odbiegaj� od powszechnie stosowanych w tego typu umowach. 

Umowa wchodzi w �ycie z chwil� ł�cznego wypełnienia poni�szych warunków:
- podpisania Umowy przez Kupuj�cego i Sprzedaj�cego,
- dokonania przez Kupuj�cego całkowitej spłaty wszelkich wymagalnych zobowi�za� wobec Sprzedaj�cego. 

Umowa niniejsza zast�puje dotychczas obowi�zuj�c�, która ulega rozwi�zaniu z dniem wej�cia w �ycie wy�ej 
przywołanej Umowy.

Zarz�d ZPUE S.A. szacuje, w oparciu o dotychczasow� współprac�, �e obrót mi�dzy Spółkami z tytułu zakupów w 
okresie najbli�szych 12 miesi�cy mo�e przekroczy� 10% kapitałów własnych Emitenta wskazanych 
w Raporcie Rocznym 2009, tj. osi�gnie kryterium warto�ci znacz�cej w rozumieniu § 2 ust. 44a RMF
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ZPUE S.A.

(pełna nazwa emitenta)

ZPUE Elektromaszynowy (ele)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

29-100 Włoszczowa

(kod pocztowy) (miejscowo�� )

J�drzejowska 79c

(ulica) (numer)

041 3881000 041 3881001

(telefon) (fax)

board@zpue.pl zpue.pl

(e-mail) (www)

656-14-94-014 290780734

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJ�CYCH SPÓŁK�
Data Imi� i  Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2010-04-20 Andrzej Grzybek Prezes Zarz�du

2010-04-20 Kazimierz Grabiec Prokurent
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