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Treść raportu:

Zarząd NTT System S.A. (dalej: „Emitent”) w raporcie bieżącym nr 17/2016 z dnia 30 września 2016 roku 
poinformował, iż w dniu 30 września 2016 roku Emitent powziął informację o wpływie podpisanych z dniem 29 
września 2016 r., przez konsorcjum („Konsorcjum”, "Wykonawca") NTT Technology Sp. z o.o. („Lider”) z siedzibą w 
Zakręcie oraz Helica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, umów w ramach części nr 1 i 2 zamówienia, o którym 
mowa poniżej, a których przedmiotem jest dostawa:
1. 3 169 sztuk komputerów stacjonarnych, w tym zestawów komputerowych typu All In One, stacji graficznych i 
jednostek centralnych oraz 3 184 sztuk monitorów na łączną kwotę 10 046 tys. PLN brutto (tj. 8 167 tys. PLN netto),
2. 1 080 sztuk komputerów przenośnych na łączną kwotę 3 259 tys. PLN netto.

W uzupełnieniu do wyżej wymienionego raportu bieżącego Emitent informuje, iż Helica Sp. z o.o. jest stroną 
dokonującą w całości bezpośredniej dostawy na rzecz Zamawiającego.

W ramach realizacji zamówienia wartość przychodów w księgach NTT Technology Sp. z o.o. wyniosła we wrześniu 
2016 roku - 9 488 tys. PLN netto. Pozostała część przychodów z tytułu realizacji kontraktu, wynosząca według 
szacunków Emitenta 1 415 tys. PLN netto, zostanie zrealizowana w październiku 2016 roku.

Warunki transakcji w zakresie cen i uzyskanej marży przez NTT Technology Sp. z o.o. nie odbiegają od 
standardów rynkowych. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla 
tego typu umów.
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