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Data sporz�dzenia: 2009-01-07

Skrócona nazwa emitenta

ZPUE

Temat

Uzupełnienie raportu nr 29/2008 dotycz�cego transakcji na warto�� umowy znacz�cej

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o oferc ie - informacje bie��ce i okresowe

Tre��  raportu:

Zarz�d ZPUE S.A. we Włoszczowie nawi�zuj�c do raportu bie��cego nr 29/2008 z dnia 22 pa�dziernika 2008 r. o 
tre�ci:
„Zarz�d ZPUE S.A. we Włoszczowie informuje, i� obroty Spółki z Metall-Expres Sp. z o.o. w Rzeszowie w okresie od 
1 grudnia 2007 r. do dnia 21 pa�dziernika 2008 r. wyniosły 8.036 tys. zł. Tym samym obroty pomi�dzy spółkami 
przekroczyły 10% kapitałów własnych emitenta.
We wskazanym obrocie faktur� o najwi�kszej warto�ci była faktura na zakup materiałów z 4 sierpnia 2008 r. o 
warto�ci 257 tys. zł. Spółki nie maj� podpisanej umowy o współpracy, sprzeda� realizowana jest na podstawie 
zamówie�, które okre� laj� szczegółowe warunki poszczególnych dostaw”, 
podaje do wiadomo�ci, i� tre�� w/w raportu winna brzmie� :

„Zarz�d ZPUE S.A. we Włoszczowie informuje, i� obroty Spółki z Metall-Expres Sp. z o.o. w Rzeszowie w okresie od 
1 grudnia 2007 r. do dnia 21 pa�dziernika 2008 r. wyniosły 8.036 tys. zł. Tym samym obroty pomi�dzy spółkami 
przekroczyły 10% kapitałów własnych emitenta.
Spółki nie maj� podpisanej umowy o współpracy, sprzeda� realizowana jest na podstawie zamówie�, które 
okre� laj� szczegółowe warunki poszczególnych dostaw.
W ramach w/w wskazanych obrotów faktur� opiewaj�ca na najwy�sz� warto�� stanowiła faktura nr FAK 3384/2008
z dnia 4 sierpnia 2008 r. na kwot� 257 tys. zł. Zgodnie z zamówieniem nr D-2008-10204 z dnia 4 sierpnia 2008r., 
przedmiot zakupu stanowiły nast�puj�ce materiały:
- Płaskownik Cu 100x10 gat. M1EZ4 /8,900 kg/;
- Płaskownik Cu  30x10 gat. M1EZ4 /2,670 kg/;
- Płaskownik Cu  40x 3 zaokr�glony /1,070 kg/;
- Płaskownik Cu  30x 4 zaokr�glony /1,070 kg/;
- Płaskownik Cu  50x10 gat. M1EZ4 /4,450 kg/;
- Płaskownik Cu  40x 5 gat. M1EZ4 /1,780 kg/;
- Rura miedziana 14x2 gat. M1EZ4;
- Płaskownik Cu  60x10 gat. M1EZ4 /5.340 kg/.
Warunki okre� lone we wskazanym zamówieniu nie odbiegaj� od powszechnie stosowanych w tego typu 
zamówieniach.
Obroty pomi�dzy spółkami uznano za znacz�ce zgodnie z kryterium podanym w RMF GPW § 2 ust. 51a, poniewa� 
warto�� zrealizowanych zamówie� przekroczyła 10% kapitałów własnych emitenta.”

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

Komisja Nadzoru Finansowego

1



RB 29 2008ZPUE

(e-mail) (www)

656-14-94-014 290780734

(NIP) (REGON)

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

2009-01-07 Ryszard Iwa�czyk Prezes Zarz�du

2009-01-07 Kazimierz Grabiec Prokurent
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