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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 Spółka zawarła umowę z Województwem 
Małopolskim („Umowa”).

Przedmiotem Umowy jest dostawa przez Spółkę 12 elektrycznych zespołów trakcyjnych („EZT”), 4 w wersji 
pięcioczłonowej i 8 w wersji czteroczłonowej, wraz ze świadczeniem usług utrzymania przez okres 5 lat od daty 
odbioru danego EZT. Dodatkowo Województwo Małopolskie („Zamawiający”) może skorzystać z opcji na 
zamówienie dodatkowych 4 EZT (2 w wersji pięcioczłonowej i 2 wersji czteroczłonowej).

Dostawy EZT będą wykonywane w roku 2016 i 2017, zgodnie z ustalonym harmonogramem. Dostawa ostatniego 
EZT powinna nastąpić nie później niż 15 lutego 2017 roku.

Wartość Umowy wynosi 226 960 000,00 zł netto. Wartość z Umowy w razie skorzystania z opcji zamówienia 
dodatkowych 4 EZT wynosi 304 080 000,00 zł netto.

Spółka  wnosi zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, które służy pokryciu roszczeń Zamawiającego 
z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w wysokości 27 916 080,00 zł, w formie gwarancji 
ubezpieczeniowej. 70 % zabezpieczenia zostanie zwrócone po dostawie ostatniego EZT. Pozostała część zostanie 
zwrócona po zakończeniu świadczenia usług utrzymania.

Spółka udziela gwarancji jakości na każdy dostarczony EZT na okres 60 miesięcy od daty dostawy.

Umowa przewiduje kary umowne z tytułu opóźnień w dostawie EZT, niewykonywania i nienależytego wykonywania 
innych przewidzianych w umowie zobowiązań oraz odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn 
leżących po stronie Spółki, 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.

Umowa została uznana za 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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