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Skrócona nazwa emitenta

ZPUE

Temat

Obroty handlowe o warto�ci znacz�cej umowy

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 informuje, i� obroty Spółki z Hurtowni� „ACEL” J. M. Ciskowscy Spółka 
Komandytowa w Gda�sku z tytułu sprzeda�y wyrobów, w okresie od 1 lipca 2009 r. do dnia dzisiejszego wyniosły 
9.938 tys. zł. Tym samym obroty pomi�dzy spółkami przekroczyły 10% kapitałów własnych emitenta, podanych do 
publicznej wiadomo�ci raportem kwartalnym za pierwszy kwartał 2010 roku. 
Pomi�dzy spółkami obowi�zuje umowa o współpracy reguluj�ca ogólne zasady i warunki długoterminowej 
współpracy handlowej w zakresie sprzeda�y i promocji wyrobów. Umowa została zawarta na czas nieokre� lony, a 
jej warunki nie odbiegaj� od powszechnie stosowanych w tego typu umowach. Szczegółowe warunki sprzeda�y 
urz�dze� produkowanych przez ZPUE S.A. okre� lone s� w poszczególnych zamówieniach. W opisanym wy�ej 
okresie zamówieniem o najwi�kszej warto�ci było zamówienie nr Z-2009-04688 z dnia 1 wrze�nia 2009 r. na 
kwot� 442 tys. zł. Zamówienie obejmowało szereg elementów do budowy napowietrznych linii elektrycznych, z 
których najwi�ksz� warto�� przestawiały: �erdzie wirowane, konstrukcje liniowe – napowietrzne oraz stanowiska 
słupowe. 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. 
44 a, poniewa� warto�� zrealizowanych zamówie� przekroczyła 10% kapitałów własnych emitenta.
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2010-06-09 Andrzej Grzybek Prezes Zarz�du

2010-06-09 Krzysztof Prus Prokurent
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