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Treść raportu:

W uzupełnieniu: (i) raportu bieżącego nr 16/2018 z dnia 17 grudnia 2018 r. dotyczącego zawarcia przez Silvair,
Inc. („Emitent”) umowy dotyczącej udostępnienia cyfrowych narzędzi („Narzędzia”) Emitenta z Fulham Co., Inc., z
siedzibą w Hawthorne, USA; oraz (ii) raportu bieżącego nr 17/2018 z dnia 21 grudnia 2018 r. dotyczącego w
szczególności zwarcia przez spółkę zależną Emitenta umowy dotyczącej udostępnienia Narzędzi z Zumtobel
Group AG, z siedzibą w Dornbirn, Austria, Emitent przekazuje do publicznej wiadomości dodatkowe informacje
dotyczące umów.
Emitent informuje, że obie umowy przewidują: (i) stałą część wynagrodzenia Emitenta / spółki zależnej Emitenta z
tytułu przygotowania i aktualizacji Narzędzi, której wysokość jest mniej istotna z punktu widzenia działalności
Emitenta; oraz (ii) zmienną część wynagrodzenia Emitenta / spółki zależnej Emitenta, której wysokość uzależniona
jest, w szczególności od liczby urządzeń oświetleniowych uruchomionych przez kontrahenta Emitenta.
Umowy nie określają jednak szczegółowych zobowiązań stron, które pozwoliłyby na oszacowanie jej wpływu na
przyszłą sytuację finansową Emitenta, w tym nie zawierają zobowiązania kontrahentów Emitenta do uruchomienia
minimalnej liczby takich urządzeń. W konsekwencji, umowy mogą stanowić istotne źródło przychodów Emitenta, o
ile kontrahenci Emitenta uruchomią istotną liczbę urządzeń oświetleniowych z wykorzystaniem Narządzi. Obecnie
Emitent nie jest jednak w stanie ocenić liczby urządzeń uruchomionych na podstawie umów, a tym samym
wysokości przychodów, które Emitent może potencjalnie uzyskać na podstawie umów.
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