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Treść raportu:

Zarząd Govena Lighting S.A. z siedzibą w Toruniu (Emitent, Spółka), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 
2/2017 z dnia 6 grudnia 2017 r. oraz korekty raportu bieżącego ESPI nr 2/2017 z dnia 7 grudnia 2017 r., niniejszym 
przekazuje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 4 kwietnia 2018 r. Emitent podpisał mowę o 
dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji projektu „Rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego Govena Lighting 
S.A. w dziedzinie elektroniki oświetleniowej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego z Województwem Kujawsko-Pomorskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego. 
Wartość całkowita projektu wynosi nie więcej niż 9.670.938,62 zł. Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych 
projektu wynosi 7.862.551,72 zł i obejmuje dofinansowanie z Funduszu w kwocie nie większej niż 3.538.128,27 zł. 
Emitent aktualnie nie posiada środków na wkład własny w wysokości 4.324.403,45 zł. Okres realizacji projektu 
został ustalony na od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r., przy czym możliwe jest ponoszenie wydatków po tym okresie, 
pod warunkiem, że spełniają one warunki kwalifikowalności oraz wydatki te zostaną poniesione do 31 grudnia 
2023 r.
Spółka planuje pozyskać środki na wkład własny poprzez przeprowadzenie nowej emisji akcji w 2018 roku. 
Spółka zaznacza, że całkowita wartość projektu, wartość dofinansowania oraz wartość wkładu własnego mogą 
ulec zmniejszeniu w wyniku decyzji Zarządu Spółki. Centrum badawczo-rozwojowe umożliwi Spółce rozwój w 
oparciu o własne technologie, bez konieczności kupowania zewnętrznego know-how.
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