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Zawarcie umowy znaczącej na dofinansowanie projektu prac rozwojowych

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o oferc ie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki NEWAG S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął wiadomość 
o zawarciu przez Spółkę z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w dniu 05.05.2016 umowy („Umowa”).

Przedmiotem Umowy jest udzielenie Spółce przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju („NCBiR”) 
dofinansowania realizacji projektu prac rozwojowych pt. „Pierwsza na świecie rodzina autonomicznych, 
rekonfigurowanych, bimodalnych pojazdów trakcyjnych przeznaczonych do realizacji przewozów w ruchu 
pasażerskim międzyregionalnym, regionalnym i aglomeracyjnym, spełniających wymagania Technicznych 
Specyfikacji Interoperacyjności TSI” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Wartość Umowy rozumiana jako całkowity koszt realizacji projektu wynosi 38.538.553,35 zł, z czego NCBiR udzieli 
dofinansowania w kwocie nieprzekraczającej 15.415.421,34 zł.

Projekt powinien zostać zrealizowany do dnia 30.04.2018 r.

Spółka zobowiązuje się zapewnić trwałość efektów projektu przez okres 5 lat od dnia zakończenia realizacji 
projektu (okres trwałości projektu).

W pozostałym zakresie warunki Umowy nie odbiegają od standardów stosowanych w obrocie dla tego typu 
umów.

Umowa została uznana za znaczącą ze względu na przekroczenie przez jej wartość 10 % kapitałów własnych 
Spółki.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministerstwa Finansów z 19 lutego 2009 r. 
w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz 
warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego 
państwem członkowskim.
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