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Zawarcie umowy znaczącej

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 związku z zawarciem przez Spółkę kolejnej umowy ze spółką 
PKP Intercity S.A. z siedzibą w Warszawie ("Zamawiający"), wartość wszystkich umów zawartych z Zamawiającym 
przez Spółkę oraz podmioty od niej zależne w okresie ostatnich 12 miesięcy wyniosła  41.469.995,7 zł netto.

Umową o największej wartości zawartą przez Spółkę z Zamawiającym w okresie ostatnich 12 miesięcy jest 
umowa zawarta w dniu 12.06.2015 r., której łączna szacunkowa wartość wynosi 18.879.000,00 zł ("Umowa"). 

Przedmiotem Umowy jest wykonanie napraw rewizyjnych lokomotyw elektrycznych wraz ze świadczeniami 
dodatkowymi.

Naprawy będą realizowane zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Strony na podstawie Umowy.    
Przedmiot Umowy powinien zostać wykonany w terminie 12 miesięcy od zawarcia Umowy.

Zgodnie z Umową, Spółka zobowiązana jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, które służy 
pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w wysokości 3 % 
wartości Umowy brutto.

Spółka udziela gwarancji jakości na wykonane prace na zasadach określonych w Umowie

Umowa przewiduje kary umowne z tytułu zwłoki Spółki w wykonaniu napraw lokomotyw, wykonywaniu obowiązków 
usuwania wad oraz innych zobowiązań określonych w Umowie, bez określenia maksymalnej wysokości kar 
umownych. Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość 
wskazanych w umowie kar umownych.

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

Umowy zawarte przez Spółkę oraz podmioty od niej zależne z Zamawiającym w okresie ostatnich 12 miesięcy 
zostały uznane za umowę znaczącą ze względu na przekroczenie 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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