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Podpisanie umowy ramowej

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd NTT System S.A. („Emitent”, „Spółka”, „Strona”) informuje, iż w dniu 30 listopada 2016 roku otrzymał 
podpisaną przez Atos Polska S.A. („Atos”, „Strona”) z siedzibą w Warszawie, datowaną na dzień 23 listopada 2016 
r., umowę ramową zawartą pomiędzy Atos a Emitentem, której przedmiotem jest ustalenie zakresu zobowiązań 
pomiędzy Stronami, wynikających z realizacji zamówień wzajemnych na towary i usługi.
Przewidywany przez Strony, szacowany łączny roczny wolumen obrotów realizowanych w ramach Umowy wynosi 
30 000 000,00 PLN (trzydzieści milionów złotych polskich). Umowa ma charakter ramowy.
Umowa zawarta została na czas określony jednego roku, to jest do dnia 23 listopada 2017 roku. 
W umowie określono, iż w przypadku jednostkowego zamówienia łączna i całkowita odpowiedzialność strony 
będącej dostawcą jest ograniczona do 15% ceny netto wskazanej w tym zamówieniu. Każda ze stron umowy jest 
uprawniona do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość naliczonych kar umownych na zasadach 
ogólnych. 
Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków charakterystycznych dla tego rodzaju transakcji na rynku. 
Spółka uznała zawarcie przedmiotowej umowy za informację poufną w rozumieniu przepisów Rozporządzenia 
MAR ze względu na jej wartość.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR ( Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 
16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające 
dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 
2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1).
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PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkc ja Podpis

2016-11-30 Jacek Kozubowski Wiceprezes Zarządu Jacek Kozubowski

2016-11-30 Krzysztof Porębski Wiceprezes Zarządu Krzysztof Porębski
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