Silvair, Inc.
(spółka utworzona zgodnie z przepisami prawa stanu Delaware, USA
z siedzibą pod adresem 717 Market Street, Suite 100, San Francisco, CA 94103, USA)

ANEKS NR 2
do prospektu emisyjnego akcji
Silvair, Inc.
zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 25 czerwca 2018 r.
(„Prospekt”)
Niniejszy Aneks nr 2 do Prospektu („Aneks”) został sporządzony na podstawie art. 51 ust. 1 Ustawy
o Ofercie. Terminy pisane wielką literą w Aneksie mają znaczenie nadane im w Prospekcie.
Informacja o zawarciu Istotnej umowy
W rozdziale „Opis działalności—Istotne umowy” dodano następującą informację:
Umowa z Fulham Co., Inc. dotycząca dostawy produktu, usług towarzyszących oraz udzielenia licencji

W dniu 27 czerwca 2018 r. Spółka zawarła z Fulham Co., Inc., z siedzibą w Hawthorne, USA
(„Fulham”) umowę dotyczącą dostawy przez Silvair oprogramowania układowego Silvair Lighting
Firmware wraz z narzędziem Silvair MaTE oraz usługami towarzyszącymi. Silvair powołał także
Fulham jako niewyłącznego partnera odpowiedzialnego za wprowadzenie Silvair Lighting Firmware
na rynek oraz udzielił Fulham i jego jednostkom powiązanym niewyłącznych licencji m.in. na
używanie produktu Silvair dla celów związanych z integracją, testowaniem i demonstracją jak również
w zakresie reprodukcji oraz sprzedaży. Fulham zobowiązany jest do uiszczania płatności wyłącznie za
tzw. aktywowane produkty (tzn. firmware wyposażony w kod aktywujący) na warunkach i w
terminach określonych w umowie. Zgodnie z umową przed rozpoczęciem fazy produkcji komponentu
oświetleniowego przez Fulham, strony są zobowiązane do przeprowadzenia testów prototypu, w
trakcie których Spółka jest zobowiązana do zapewnienia wsparcia niezbędnego dla usunięcia
ewentualnych nieprawidłowości w funkcjonowaniu Silvair Lighting Firmware. Spółka jest również
zobowiązana do posiadania polis ubezpieczeniowych zgodnie ze specyfikacją określoną w umowie.
Proces testów zostanie zakończony w momencie podpisania przez strony ostatecznego protokołu
akceptacji lub rozpoczęcia przez Fulham dostaw komponentu oświetleniowego na rynek. Umowa
została zawarta na okres 5 lat i nie może być wcześniej rozwiązana, poza wskazanymi w umowie
przypadkami związanymi m.in. z naruszeniem postanowień umowy, spadkiem liczby aktywowanych
produktów poniżej poziomu ustalonego w umowie lub wszczęciem postępowań związanych z
niewypłacalnością, bankructwem, upadłością lub postępowań o podobnym charakterze dotyczącym
drugiej strony umowy. Umowa podlega prawu stanu Kalifornia, Stany Zjednoczone a wszelkie spory
wynikające z umowy będą rozstrzygane w drodze arbitrażu. Na Datę Prospektu, proces testowania
prototypu przez strony nie został jeszcze zakończony.

