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Temat

Aneks do umowy znaczącej

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd NEWAG S.A. („Spółka) niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka oraz Stadler Polska sp. z o.o. 
(„Stadler”)  zawarły aneks do umowy konsorcjum z dnia 25.03.2013 r. („Umowa Konsorcjum”).

Przedmiotem Umowy Konsorcjum jest wspólne wykonanie przez Spółkę oraz Stadler (wspólnie „Konsorcjum”) 
umowy zawartej przez Konsorcjum z PKP Intercity S.A. w dniu 18.11.2013 r. na dostawę 20 elektrycznych zespołów 
trakcyjnych wraz ze świadczeniem usług ich utrzymania przez okres 15 lat, o której Spółka informowała w aneksie 
nr 2 do prospektu emisyjnego zatwierdzonego w dniu 08.11.2013 r. („Zamówienie”).

Przedmiotem Aneksu do Umowy Konsorcjum jest zmiana zakresu prac (w tym zakupu materiałów) wykonywanych 
przez każdego z Członków Konsorcjum, która została dokonana w celu optymalizacji procesu produkcyjnego, 
logistyki oraz zakupu materiałów.

Ze względu na dokonanie zmian w zakresie prac (w tym zakupu materiałów), ustalono aktualny udział każdego z 
Członków Konsorcjum w kosztach i przychodach z Zamówienia. Zgodnie z Aneksem, wartość przedmiotu 
Zamówienia przypadająca na Spółkę wynosi 182.830.000,00 zł netto (z całej wartości Zamówienia w zakresie 
dostawy 20 EZT wynoszącej 940.000.000,00 zł netto).

Zamówienie stanowi umowę znaczącą, ponieważ jego wartość przekracza 10 % kapitałów własnych emitenta.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 3 RMF 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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