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Treść raportu:

Zarząd Spółki IZO-BLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie ("Spółka") informuje, że Spółka w okresie od dnia  05 
czerwca 2015 r. tj. dnia publikacji raportu bieżącego nr 14/2015 zawarła z Jaguar Land Rover Limited  z siedzibą w 
Coventry, Wielka Brytania (Kontrahent), szereg umów których łączna wartość, zgodnie z wiedzą posiadaną przez 
Spółkę, osiągnęła wartość umowy znaczącej przekraczając 10% przychodów ze sprzedaży Spółki z ostatnich 
czterech kwartałów obrotowych.
Łączna wartość umów zawartych z Kontrahentem  wyniosła 10.358.709,47 złotych (wartości wyrażone w PLN 
zostały przeliczone wg średniego kursu NBP z 09 listopada 2015).
Największe zamówienie Spółka otrzymała od Kontrahenta w dniu 13 października 2015 r. na kwotę 1.047.316,13 
EURO, co stanowi kwotę 4.466.908,00 złotych przeliczoną po kursie średnim NBP z dnia 09 listopada 2015 r. 
Zamówienie dotyczyło dostawy części do samochodów z tworzywa EPP. Przewidywany termin rozpoczęcia 
realizacji zamówienia został określony na dzień 24 kwietnia 2017 r. 
Zamówienia dotyczą dostaw części samochodowych z tworzywa EPP.
Zamówienia, nie zawierają specyficznych warunków, które odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla 
tego typu zleceń oraz zapisów dotyczących kar umownych.
Zamówienia nie zostały zawarte z zastrzeżeniem warunku lub terminu.
Podstawą sporządzenia niniejszego raportu jest fakt, że łączna wartość umów zawartych z Kontrahentem w 
okresie  od dnia 05 czerwca 2015 r. tj. dnia publikacji  raportu bieżącego  nr 14/2015  do dnia publikacji 
niniejszego raportu przekroczyła  10 % wartości przychodów ze sprzedaży Spółki za okres ostatnich czterech 
kwartałów obrotowych.
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