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Ziszczenie się warunku zawieszającego umowę znaczącą

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 3 grudnia 2013 r. ziścił się ostatni z warunków 
zawieszających zastrzeżonych w warunkowej umowie sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa, która 
została zawarta przez Spółkę z Costa Sistemi Ferroviari S.p.A. w likwidacji („CSF”) dnia 5 września 2013 r. 
(„Umowa”).
Umowa została uznana za umowę znaczącą w treści prospektu emisyjnego Spółki zatwierdzonego przez Komisję 
Nadzoru Finansowego w dniu 8 listopada 2013 r.
Przedmiotem Umowy jest sprzedaż przez CSF na rzecz Spółki zorganizowanej części przedsiębiorstwa Costa 
Sistemi Ferroviari S.p.A. w likwidacji („CSF”) obejmującej wyłącznie prawa i obowiązki wynikające z umowy 
generalnej oraz pierwszej umowy wykonawczej zawartych w dniu 19 kwietnia 2010 r. przez CSF z Ministerstwem 
Infrastruktury i Transportu Republiki Włoskiej - Departament Transportu, Nawigacji i Systemów Informatycznych 
oraz Statystyki - Dyrekcja Generalna Transportu Publicznego Lokalnego - Zarząd Rządowy Kolei Etneńskiej z 
siedzibą w Katanii (“FCE”) ( o których mowa w raporcie bieżącym nr 6/2013) oraz wszelkich praw majątkowych do 
projektu konstrukcyjnego budowy pojazdów w ramach wskazanych powyżej umów.

W umowie zastrzeżono szereg warunków zawieszających. W dniu 3 grudnia 2013 r. w wyniku zawarcia przez 
Spółkę z FCE aktów zmieniający umowę ramową oraz pierwszą umowę wykonawczą z dnia 19 kwietnia 2010 r., 
które zostały zawarte pomiędzy FCE a CSF na skutek rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego prowadzonego na podstawie zezwolenia włoskiego Ministerstwa Infrastruktury i Transportu nr RU 
99317 z dnia 09.12.2008, o czym Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr [5]/2013 ziścił się ostatni z 
zastrzeżonych warunków zawieszających Umowę.

Zgodnie z Umową, ziszczenie się warunków określonych w Umowie powinno było nastąpić do dnia 31 
października 2013 r. Jednakże ziszczenie się warunków w okresie późniejszym również powoduje wywarcie przez 
Umowę skutków prawnych, pod warunkiem, iż Spółka nie odstąpiłaby wcześniej od Umowy. W związku z tym, iż  
Spółka nie odstąpiła od Umowy przed ziszczeniem się warunków, Umowa pozostała skuteczną.

Podstawa prawna: 
§ 5 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenie 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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