Raport ESPI 13/2022
Temat: Zawarcie aneksu do porozumienia dodatkowego do umów licencyjnych zawartych z Nextbike
GmbH
Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne
Zarząd Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie ("Spółka", “Emitent"),
w nawiązaniu do raportów bieżących ESPI: nr 23/2020, nr 32/2020, nr 35/2020, nr 40/2020, nr 10/2021,
a także 23/2021 niniejszym informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym tj. w dniu 29 kwietnia 2022 r.,
podpisanego przez Nextbike GmbH aneksu (dalej: "Aneks") do porozumienia dodatkowego do umów
licencyjnych z dnia 30 lipca 2020 r. (dalej "Porozumienie Dodatkowe").
Na mocy zawartego Aneksu, Strony:
I. ustaliły zasady płatności opłat licencyjnych za okres od stycznia do grudnia 2022 roku;
II. potwierdziły dokonywanie przez Emitenta bieżących płatności opłat licencyjnych zgodnie z zawartym
Porozumieniem Dodatkowym oraz zawartymi aneksami do Porozumienia Dodatkowego;
III. ustaliły, że Emitent jest zobowiązany jest do zapłaty opłat licencyjnych za okres od stycznia do grudnia
2022 roku w miesięcznej kwocie w wysokości 32.000,00 EUR brutto, z góry w terminie do 5 dnia każdego
miesiąca;
IV. potwierdziły, że Nextbike GmbH ma prawo do powstrzymania się ze spełnieniem świadczenia za okres
od 1 stycznia 2023 r. pomimo dokonania przez Spółkę płatności;
V. ustaliły, że w okresie od dnia podpisania Aneksu do dnia 31 grudnia 2022 r. Nextbike GmbH nie podejmie
żadnych czynności zmierzających do rozwiązania umów licencyjnych, z wyłączeniem następujących
przypadków:
a) rozwiązania przez którykolwiek z banków zawartej pomiędzy Emitentem, NB Poznań sp. z o.o., NB
Serwis II sp. z o.o. a Alior Bank, Bankiem Gospodarstwa Krajowego, ING Bankiem Śląskim w dn.
30.07.2020 Umowy Standstill w okresie od dnia podpisania niniejszego Aneksu do dnia 31 grudnia
2022 r. albo
b) niedokonania przez Emitenta opłat licencyjnych w terminach wskazanych w Aneksie.
VII. zobowiązały się do przystąpienia do negocjacji w dobrej wierze w celu znalezienia rozwiązania w
zakresie niespłaconego zadłużenia przez Emitenta i jego restrukturyzacji, a także aktualizacji zasad
wzajemnej współpracy i zasad licencjonowania, w szczególności Strony zobowiązały się do zawarcia nowej
umowy lub umów licencyjnych najpóźniej do 30 czerwca 2022 r., z tym że w przypadku braku zawarcia
nowej umowy licencyjnej do 30 czerwca 2022 r. obie Strony będą miały prawo do wypowiedzenia
obowiązujących umów licencyjnych ze skutkiem na dzień 1 sierpnia 2022 r. za dwutygodniowym
powiadomieniem.
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