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Treść raportu:

Zarząd spółki Govena Lighting S.A. z siedzibą w Toruniu („Emitent”, „Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 5 
marca 2018 r. podpisał przedwstępna umowę sprzedaży pojazdów elektrycznych („Umowa Przedwstępna”) ze 
spółką z branży nowych technologii („Partner”) zajmująca się car sharingiem, budową sieci i zarządzaniem 
ładowarkami elektrycznymi oraz aplikacjami webowymi.

Na mocy Umowy Przedwstępnej Partner zobowiązał się do zakupu samochodów elektrycznych AUDAEV002 pod 
marką ROEWE za łączną kwotę 6.000.000 zł brutto od Emitenta.

Strony zobowiązały się do zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży najpóźniej w terminie 30 marca 2019 r. Do 
zawarcia umowy przyrzeczonej koniecznym jest spełnienie następujących warunków:
a) Emitent uzyska homologację pojazdów będących przedmiotem Umowy, rozumianą jako spełnienie warunków 
dopuszczenia pojazdów do ruchu na drogach publicznych oraz spełnienia norm i warunków prawnych do 
sprzedaży i użytkowania pojazdów, w tym z wykorzystaniem na potrzeby usług transportu.
b) Emitent dostosuje pojazdy będące przedmiotem Umowy do potrzeb świadczenia usług car sharing zgodnie ze 
specyfikacją dostarczoną przez Partnera nie później niż do dnia 31 grudnia 2019 roku.

W przypadku niewykonania umowy przez Emitenta zobowiązuje się on zwrócić wszelkie koszty poniesione przez 
Partnera związane z realizacją kontraktu do wysokości 0,15% jego wartości. W razie niewykonania umowy przez 
Partnera, Partner zobowiązuje się zwrócić wszelkie poniesione koszty do wysokości 0,15% kontraktu.

Emitent wskazuje, że przedwstępna umowa na sprzedaż pojazdów elektrycznych na dzień jej zawarcia nie 
generuje żadnych przychodów dla Spółki. Wygenerowanie przychodów ze sprzedaży będzie możliwe po spełnieniu 
przez Emitenta wyżej przedstawionych warunków oraz zawarciu z Partnerem odrębnej umowy przyrzeczonej 
sprzedaży pojazdów elektrycznych.
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