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Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o oferc ie - informac je bieżąc e i okresowe

Treść raportu:

Zarząd NEWAG S.A. („Spółka”) niniejszym informuje, iż w dniu 12.12.2013 r. uzyskał informację, iż ziścił się
warunek zawieszający wejście w życie umowy zawartej w dniu 18 listopada 2013 r. pomiędzy konsorcjum
składającego się ze Spółki oraz Stadler Polska Sp. z o.o. z siedziba w Siedlcach („Konsorcjum”), a PKP Intercity
S.A. („Zamawiający”) na dostawę 20 elektrycznych zespołów trakcyjnych („Umowa”), o której zawarciu Spółka
informowała w aneksie nr 2 do prospektu emisyjnego zatwierdzonego w dniu 8 listopada 2013 r.
W § 5 ust. 1 Umowy zastrzeżono, iż Umowa wejdzie w życiu po doręczeniu Konsorcjum zawiadomienia o
uzyskaniu przez Zamawiającego dofinansowania realizacji umowy.
W dniu 10.12.2013 r. Stadler Polska Sp. z o.o., pełniąca rolę lidera Konsorcjum, otrzymała zawiadomienie o
uzyskaniu przez Zamawiającego przedmiotowego dofinansowania poprzez podpisanie w dniu 02.12.2013 r. przez
Zamawiającego z Centrum Europejskich Projektów Transportowych umowy na dofinansowanie realizacji Umowy,
o czym Spółka powzięła informację się w dniu 12.12.2013 r.
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż w związku z doręczeniem Konsorcjum zawiadomienia o uzyskaniu
dofinansowania przez Zamawiającego, nie ziścił się warunek rozwiązujący Umowę, określony w § 4 ust. 1
Umowy, polegający na tym, iż w razie nieuzyskania dofinansowania realizacji Umowy przez Zamawiającego
umowa zostanie rozwiązana.
W/w warunki dotyczyły Umowy, która została uznana za znaczącą w treści aneksu nr 2 do prospektu emisyjnego
zatwierdzonego w dniu 8 listopada 2013 r.
Podstawa prawna:
§5 ust. 1 pkt 4 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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