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Treść raportu:

Zarząd spółki NEWAG S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka zawarła umowę z Lotos Kolej sp. z 
o.o. z siedzibą w Gdańsku („Umowa”).

Zgodnie z Umową spółka zależna od Spółki – NEWAG Lease sp. z o.o. S.K.A. sprzeda Lotos Kolej sp. z o.o. 
(„Zamawiający”) lub podmiotowi finansującemu wskazanemu przez Zamawiającego pięć lokomotyw elektrycznych 
produkcji Spółki, w tym dwie lokomotywy czteroosiowe „Griffin” oraz trzy lokomotywy sześcioosiowe „Dragon 2” 
(łącznie jako „Lokomotywy”). Przedmiotem Umowy jest ponadto świadczenie przez Spółkę na rzecz 
Zamawiającego usług serwisowych Lokomotyw przez okres siedmiu lat.

Sprzedaż Lokomotyw będzie następowała według uzgodnionego harmonogramu, w okresie luty – maj 2019 roku.
Wraz z nabyciem Lokomotyw Zamawiający uzyska gwarancję jakości na okres 24 miesięczny z zastrzeżeniem 
dłuższego okresu gwarancji dla poszczególnych komponentów określonych w Umowie.

Szacunkowa wartość Umowy wynosi  80 143 800,00 zł netto, na co składa się łączna cena sprzedaży Lokomotyw 
w wysokości 69 870 000,00 zł netto płatna po sprzedaży Lokomotyw oraz szacunkowe wynagrodzenie za 
świadczenie usług serwisowych w wysokości 10 273 800,00 zł netto rozliczane proporcjonalnie do świadczenia 
usług serwisowych.

Umowa przewiduje kary umowne przysługujące Zamawiającemu od Spółki w razie zwłoki w sprzedaży każdej 
Lokomotywy oraz nienależytego wykonanie innych zobowiązań umownych z ograniczeniem wysokości kar 
umownych do 20 % wartości danej Lokomotywy. Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia 
odszkodowania przekraczającego wysokość wskazanych w umowie kar umownych, z zastrzeżeniem ograniczeń 
odpowiedzialności określonych w Umowie.

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

Zawarcie Umowy nastąpiło w ramach ugody przed mediatorem w sprawie dotyczącej wzajemnych roszczeń stron 
związanych z umowami, o których Spółka informowała w raportach bieżących nr 6/2018 i 66/2015. Zawarcie 
Umowy wyczerpuje wszelkie wzajemne roszczenia stron związane ze wskazanymi umowami.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR.
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