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Dane szczegółowe: 
 

Zarząd spółki Edison S.A. z siedzibą w Krakowie ("Emitent", "Spółka") niniejszym 

przekazuje korektę raportu bieżącego nr 5/2013 z dnia 9 kwietnia 2013 roku zawierającą 

dodatkowe informacje umożliwiające inwestorom ocenę sytuacji gospodarczej, majątkowej i 

finansowej Emitenta.  

 

Zarząd Emitenta informuje, że w umowie zawartej ze spółką Terg S.A. znajduje się 

postanowienie o zachowaniu w poufności w okresie jej trwania, jak i przez 24 miesiące po jej 

rozwiązaniu, wszelkich warunków wspomnianej umowy, jak i wszystkich informacji 

przekazanych sobie przez strony w trakcie jej wykonywania. Na tej podstawie Zarząd 

Emitenta odstąpił od przekazania szczegółowej informacji odnośnie warunków finansowych 

ww. umowy oraz innych istotnych jej postanowień. 

 

 

Poniżej znajduje się skorygowana treść raportu bieżącego nr 5/2013: 

 

"Zarząd spółki Edison S.A. z siedzibą w Krakowie ("Emitent", "Spółka"), w nawiązaniu do 

raportu bieżącego 23/2012 z dnia 18 grudnia 2012 r., przekazuje do publicznej wiadomości 

informację, że w dniu 8 kwietnia 2013 r. do siedziby Emitenta wpłynął podpisany egzemplarz 

umowy z firmą Terg S.A. właścicielem sieci elektromarketów Media Expert ("Sieć"), jednej z 

największych marek branży Multimedia, RTV i AGD w Polsce. 

 

Zarząd Emitenta informuje, że w umowie zawartej ze spółką Terg S.A. znajduje się 

postanowienie o zachowaniu w poufności w okresie jej trwania, jak i przez 24 miesiące po jej 

rozwiązaniu, wszelkich warunków wspomnianej umowy, jak i wszystkich informacji 

przekazanych sobie przez strony w trakcie jej wykonywania. Na tej podstawie Zarząd 

Emitenta odstąpił od przekazania szczegółowej informacji odnośnie warunków finansowych 

ww. umowy oraz innych istotnych jej postanowień. 

 

Na podstawie umowy Spółka zobowiązuje się świadczyć usługi EDI (elektronicznej wymiany 

dokumentów), które będą wspierać proces optymalizacji łańcucha dostaw. Elektroniczne 

zamówienia, od których strony rozpoczynają projekt, pozwolą na skrócenie czasu realizacji 

dostaw (lead-time), co w efekcie zaowocuje m.in. lepszym wykorzystaniem przestrzeni 

ekspozycyjnej. 

 

W ramach Sieci działa ponad 280 elektromarketów w całej Polsce. Sieć współpracuje z ok. 

400 dostawcami, w tym ze wszystkimi największymi producentami i dystrybutorami w 

branży Multimedia, RTV i AGD. W ocenie Zarządu, zawarcie umowy wpłynie pozytywnie na 

zainteresowanie podmiotów współpracujących z Siecią usługami świadczonymi przez Spółkę.  

 

Zawarcie umowy zostało uznane za zdarzenie istotne dla prowadzonej przez Emitenta 



działalności ze względu na istotny wpływ na jej perspektywy rozwoju oraz wpływ na wynik 

finansowy osiągany w roku obrotowym 2013." 

 

 

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu 

"Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku 

NewConnect" 
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