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Zawarcie umowy na wyłączność w zakresie dystrybucji samochodów elektrycznych.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd spółki Govena Lighting S.A. z siedzibą w Toruniu (Emitent, Spółka) niniejszym informuje, że w dniu 
29.01.2018r. podpisał umowę z  Auda New Energy Vehicles Co. Ltd z siedzibą w Yang Zhou w Chinach (Partner) 
umowę w zakresie wyłącznej dystrybucji na terenie Polski przez Emitenta samochodów elektrycznych 
produkowanych przez Partnera.

Umowa zakłada, że Emitent będzie odpowiadał za importowanie, sprzedaż, dystrybucję, promocję oraz marketing 
samochodów elektrycznych natomiast Partner zobowiązał się do produkcji samochodów, ich dostarczania, 
ustanowienia Emitenta wyłącznym dystrybutorem na terenie Polski oraz przeprowadzenia szkolenia i aktywnego 
wspierania Emitenta w zakresie funkcjonowania swoich produktów. Ponadto Spółka uzyskała prawo do 
zawierania dalszych umów z dealerami oraz pośrednikami w sprzedaży produktów Partnera, ponosząc 
odpowiedzialność za ich funkcjonowanie.

W umowie nie określono ostatecznych parametrów dotyczących ceny sprzedaży przez Partnera na rzecz Emitenta 
samochodów elektrycznych przeznaczonych do dystrybucji. Cena zostanie ustalona w drodze wzajemnych 
konsultacji.

Umowa nie określa żadnych parametrów w zakresie wielkości dostaw i prowizji, jaka będzie przysługiwała 
Emitentowi.

Umowa została zawarta na okres 5 lat. Emitent został ustanowiony wyłącznym  dystrybutorem na okres 18 
miesięcy przy czym umowa zawiera opcję pierwszeństwa ustanowienia Emitenta wyłącznym agentem na kolejne 
lata po upływie wskazanego terminu. Umowa może zostać rozwiązana za obustronnym porozumieniem stron.

Emitent zdecydował się na rozpoczęcie działalności w zakresie dystrybucji samochodów elektrycznych z uwagi na 
bardzo perspektywiczny rynek dla sprzedaży samochodów elektrycznych w Polsce.  Wskazana przesłanka/ki w 
ocenie Emitenta pozwalają na uznanie powyższych informacji za poufne, jednakże Emitent podkreśla, że w chwili 
obecnej nie jest w stanie precyzyjnie określić wpływu umowy na przyszłe wyniki finansowe.
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