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Treść  raportu:

Zarząd NTT System S.A. informuje, Ŝe w dniu 16.04.2008 r. powziął informację o podpisaniu przez spółkę NTT 
System MontaŜ Sp. z o.o. (spółkę zaleŜną od Emitenta) umowy handlowej z MCSI Ltd. Sp. z o.o. z siedzibą w 
Warszawie przy ul. Cybulskiego 3 umowy na zakup akcesorii i części elektronicznych - "Komponenty". NTT System 
MontaŜ Sp. z o.o. jest kupującym. Data umowy 28.03.2008 r.
Niniejsza umowa weszła w Ŝycie, zgodnie z zapisami w niej zawartymi, z dniem podpisania i obowiązuje do dnia 
31.12.2009 r.

Z tytułu wykonania przez MCSI Ltd. Sp. z o.o. Umowy dostawy Nr 1/2008 spółka NTT System MontaŜ Sp. z o.o. 
zobowiązała się zapłacić MCSI Ltd. Sp. z o.o. wartość łączną netto w wysokości 5.000.000,00 zł plus naleŜny 
podatek VAT.
Odstąpienie od umowy i kary umowne:
1. NTT System MontaŜ Sp. z o.o. jest uprawniona do odstąpienia od niniejszej Umowy w przypadku, gdy łączna 
wartość kar umownych, do których naliczenia NTT System MontaŜ Sp. z o.o. jest uprawniona na podstawie umowy,
przekroczy kwotę 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) lub MCSI Ltd. Sp. z o.o. spowodował opóźnienie z 
przyczyn leŜących po jego stronie w dokonaniu odbiorów wstępnych Zestawów Komponentów w łącznym 
wymiarze dłuŜszym niŜ  3 (trzy) dni. Odstąpienie od niniejszej Umowy nie powoduje obowiązku zwrotu świadczeń 
wzajemnych. NTT System MontaŜ Sp. z o.o. w przypadku odstąpienia od Umowy moŜe dochodzić od MCSI Ltd. Sp. 
z o.o. dodatkowych kosztów zakupu Komponentów u innego producenta lub przedsiębiorcy. Odstąpienie od 
Umowy nie powoduje wygaśnięcia roszczeń o zapłatę naleŜnych NTT System MontaŜ Sp. z o.o. kar umownych.

2. Niewykonanie w całości lub w części zobowiązań Stron wynikających z niniejszej umowy nie moŜe stanowić 
podstawy do dochodzenia roszczeń, jeś li przyczyną niewykonania jest siła wyŜsza. Przez siłę wyŜszą rozumie się 
niemoŜliwe do przewidzenia zdarzenia zewnętrzne, na które strony nie mają wpływu i nie mogą im zapobiec ani 
pokonać, a w szczególności: zdarzenia losowe, klęski Ŝywiołowe, wojny i mobilizacje, zamknięcie granic 
uniemoŜliwiające wykonanie umowy w całości lub części. Na skutek siły wyŜszej terminy okreś lone w niniejszej 
umowie mogą zostać przedłuŜone o czas trwania siły wyŜszej.

3.W przypadku opóźnienia z przyczyn leŜących po stronie MCSI Ltd. Sp. z o.o. w podpisaniu Protokołu Odbioru dla 
danego Zestawu Komponentów, NTT System MontaŜ Sp. z o.o. ma prawo do naliczania kar umownych w 
wysokości odsetek ustawowych od wartości Zestawu Komponentów netto za kaŜdy dzień opóźnienia. W 
przypadku opóźnienia w dokonaniu płatności MCSI Ltd. Sp. z o.o. ma prawo do naliczania kar umownych w 
wysokości odsetek ustawowych  od wartości niezapłaconych faktur.
Pomimo zastrzeŜenia kar umownych, NTT System MontaŜ Sp. z o.o.  jest uprawniony do dochodzenia od MCSI Ltd. 
Sp. z o.o. odszkodowania na zasadach ogólnych, jeŜeli wartość szkody wyrządzonej opóźnionym odbiorem jest 
wyŜsza niŜ wartość naleŜnej kary umownej.

MCSI Ltd. Sp. z o.o. zobowiązany jest do realizacji zobowiązań okreś lonych w niniejszej Umowie  do
dnia 31.12.2009 r.

Umowa została uznana za znaczącą przez Zarząd NTT System S.A., poniewaŜ łączna wartość przedmiotu umów 
zawartych pomiędzy Emitentem i jego Grupą Kapitałową a  MCSI Ltd. Sp. z o.o. przekracza 10% wartość kapitałów 
własnych Emitenta.
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2008-04-16 Tadeusz Kurek Prezes Zarządu Tadeusz Kurek
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