Raport bieżący nr 5/2021
Dnia: 2021-02-11
Temat: Rozszerzenie zakresu współpracy z OSRAM GmbH o świadczenie usług w ramach
Horticulture Lighting Market.
W nawiązaniu do raportu bieżącego Silvair, Inc. („Spółka”) nr 6 z dnia 28 marca 2019 r.,
raportu bieżącego Spółki nr 7 z dnia 29 kwietnia 2019 r. oraz raportu bieżącego Spółki nr 11
z dnia 10 lipca 2019 r., Spółka informuje, że w dniu 11 lutego 2021 r., podmiot zależny Spółki,
tj. Silvair sp. z o.o. („Silvair”) zawarł z OSRAM GmbH z siedzibą w Monachium, Republika
Federalna Niemiec („OSRAM”) aneks do umowy o świadczenie usług w zakresie
udostępnienia, na zasadzie Software as a Service (SaaS), narzędzi Silvair Commissioning do
zarządzania instalacjami oświetleniowymi z dnia 8 lipca 2019 r. („Umowa o Świadczenie
Usług”) („Aneks”).
Wraz z podpisaniem Aneksu Silvair rozszerzył portfolio produktowe objęte Umową
o Świadczenie Usług o usługi polegające na pozyskiwaniu i przetwarzaniu danych w oparciu
o infrastrukturę oświetleniową (“Silvair Connected Services”) wykorzystywaną przez
OSRAM na rynku komercyjnej uprawy roślin w środowisku kontrolowanym (ang. Horticulture
Lighting Market) („Rynek Oświetlenia Ogrodniczego”) m.in. pod marką Fluence. Usługi
Silvair Connected Services obok (i) sprzedaży oprogramowania Silvair Firmware oraz (ii)
dostarczania narzędzi cyfrowych do zarządzania instalacjami oświetleniowymi, stają się tym
samym trzecim komponentem przychodowym Silvair.
Na podstawie Aneksu, Silvair poszerza rynek zbytu oferowanych produktów o nowy segment
w postaci Rynku Oświetlenia Ogrodniczego. W ramach świadczenia usług Silvair udostępni
OSRAM interfejsy programowania aplikacji (ang. application programming interfaces) w
modelu abonamentowym. Na podstawie Aneksu, OSRAM zobowiązał się do nabycia do dnia
31 grudnia 2021 r. co najmniej 15.000 licencji na oprogramowanie Silvair Firmware wraz z
narzędziami cyfrowymi o wartości nie mniejszej niż 30.000 USD oraz poniesienia opłaty
abonamentowej z tytułu świadczenia przez Silvair przedmiotowych usług.
W opinii Zarządu Spółki uzgodnienie Aneksu może stanowić istotne źródło przychodów Silvair
w kolejnych latach. Kluczowe czynniki napędzające wzrost Rynku Oświetlenia Ogrodniczego
obejmują bowiem (i) rosnącą liczbę inicjatyw legislacyjnych na rynku globalnym, promujących
przyjęcie praktyk rolnictwa w kontrolowanym środowisku (ang. Controlled-Environment
Agriculture) i technologii oświetlenia półprzewodnikowego (ang. Solid State Lighting)
w ramach kontrolowanej uprawy roślin; (ii) rosnące zapotrzebowanie na żywność; oraz (iii)
wzrost funduszy na rozwój pionowych farm i szklarni.
Na podstawie Aneksu, Umowa o Świadczenie Usług w zakresie dotyczącym Silvair
Connected Services obowiązywać będzie do dnia 1 grudnia 2025 r., z automatycznym
przedłużeniem okresu jej obowiązywania o kolejne 24 miesiące, chyba że zostanie wcześniej
rozwiązana przez Silvair lub OSRAM z zachowaniem sześciomiesięcznego okresu
wypowiedzenia. W pozostałym zakresie termin obowiązywania Umowy o Świadczenie Usług
nie uległ zmianie. Aneks podlega prawu Republiki Federalnej Niemiec, a wszelkie spory z
niego wynikające będą rozstrzygane w drodze arbitrażu.

W ocenie Spółki zawarcie Aneksu stanowi istotny element wdrożenia przyjętej strategii Spółki
w zakresie komercjalizacji jej produktów i usług, o szczególnym wymiarze w dobie pandemii
COVID-19.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne.

