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Treść raportu:

Zarząd NEWAG S.A. („Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym konsorcjum pod nazwą "SIMETRO", w skład
którego wchodzi Spółka, Siemens Mobility GmbH Austria w Wiedniu oraz Siemens Mobility EOOD w Sofii
("Konsorcjum") otrzymało od METROPOLITEN EAD („Zamawiający”) oświadczenie o skorzystaniu z prawa opcji
przewidzianej umową na rozbudowę metra w Sofii, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 59/2015
(„Umowa”).
Przedmiotem opcji jest zwiększenie przedmiotu Umowy o dostawę przez Konsorcjum na rzecz Zamawiającego
kolejnych 10 pojazdów metra.
Zgodnie z otrzymanym oświadczeniem opcja wejdzie w życie z dniem 1 lutego 2019 r.
Szacowana wartość prac przypadających na Spółkę w ramach opcji wynosi 36.182.855 BGN (79.421.366,73 PLN
według kursu średniego NBP na dzień dzisiejszy) netto. Na skutek skorzystania z prawa opcji szacowana wartość
prac przypadających na Spółkę w ramach całego przedmiotu Umowy ulega zwiększeniu do kwoty 109.330.897
BGN (239.981.318,92 PLN według kursu średniego NBP na dzień dzisiejszy) netto.
Dostawy pojazdów metra stanowiące przedmiot opcji zostaną wykonane przez Konsorcjum według ustalonego
przez strony harmonogramu. Końcowy termin na wykonanie przedmiotu opcji wynosi 30 miesięcy od wejścia
w życie opcji.
W pozostałym zakresie warunki Umowy nie ulegają zmianie i nie odbiegają od standardów stosowanych
w obrocie dla tego typu umów.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR.
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