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Aneks nr 1 z dnia 25 kwietnia 2012 roku 

do prospektu emisyjnego spółki SIMPLE S.A.  

z siedzibą w Warszawie, 

zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 19 kwietnia 2012 roku 

 

Niniejszy Aneks nr 1 sporządzony został w związku z podpisaniem umowy znaczącej w dniu 23 kwietnia 2012 r. 

 

Na podstawie art. 51 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 

zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych niniejszym przekazujemy Komisji Nadzoru Finansowego w 

formie aneksu do prospektu emisyjnego informacje o znaczących czynnikach, mogących wpłynąć na ocenę papieru 

wartościowego, zaistniałych po zatwierdzeniu w dniu 19 kwietnia 2012 roku prospektu emisyjnego  

 

Zmiana nr 1 

 

Dodano w Części IV pkt. 6.4 „PODSUMOWANIE PODSTAWOWYCH INFORMACJI DOTYCZĄCYCH 

UZALEŻNIENIA EMITENTA OD PATENTÓW LUB LICENCJI, UMÓW PRZEMYSŁOWYCH, HANDLOWYCH LUB 

FINANSOWYCH ALBO OD NOWYCH PROCESÓW PRODUKCYJNYCH“ str. 55 bezpośrednio na końcu opisu umów 

znaczących, następujące zdania:  

 

„Umowa o wykonanie wdrożenia i serwis Kompleksowego Systemu Informacyjnego Uniwersytetu Łódzkiego zawarta 

w dniu 23 kwietnia 2012 roku pomiędzy Emitentem, jako Wykonawcą, a Uniwersytetem Łódzkim, z siedzibą w Łodzi, 

jako Zamawiającym.  

Wartość całkowita umowy została ustalona na poziomie 2.657.871,54 zł netto, 3.269.182,00 zł brutto, natomiast umowa 

została zawarta na czas wykonania zobowiązań Wykonawcy. Umowa przewiduje 30 - dniowy termin płatności od momentu 

doręczenia faktury Zamawiającemu. Okres rozliczenia z tytułu realizacji przedmiotowej umowy został skorelowany z 

czasem wykonania zobowiązań w niej zawartych.  

Zamawiający będzie uprawniony do żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 1 000 000 zł w 

przypadku nieprzedstawienia Fazy lub Etapu do odbioru, a także nieusunięcia uchybień w sposobie ich wykonania w 

dodatkowym terminie, wyznaczonym stosownie do postanowień zawartych w umowie. Niezależnie od zastrzeżonych kar 

umownych, Zamawiający uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych w pełnej wysokości 

poniesionej szkody. Łączna wysokość odpowiedzialności stron wynikająca z umowy jest ograniczona do szkody 

rzeczywistej, jednak nie więcej niż trzykrotność wynagrodzenia Wykonawcy netto. Dochodzenie przez stronę wobec drugiej 

strony odszkodowania w postaci utraconych korzyści jest wyłączone.  

 

Umowa została uznana za znaczącą ze względu na fakt, iż jej szacunkowa wartość przekracza 10% kapitałów własnych 

SIMPLE S.A.” 

 
 

 


