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Zawarcie przez UNIBEP S.A. umowy podwykonawczej na  rozbudowę drogi krajowej nr 8 Warszawa – Białystok, 
odcinek II Obwodnica Ostrowi Mazowieckiej - granica woj. Podlaskiego
Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

UNIBEP S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 18 maja 2016 r.  podpisał umowę (Umowa) na realizację  jako 
podwykonawca rozbudowy drogi krajowej nr  8 Warszawa – Białystok do parametrów drogi ekspresowej na 
odcinku Wyszków – granica województwa podlaskiego, odcinek II: obwodnica Ostrowii Mazowieckiej – granica 
woj. podlaskiego od km 553+145,5 do km 562+542,07 (Inwestycja).

Umowa została zawarta z firmą Polaqua sp. z o.o., która dla Inwestycji pełni funkcję generalnego wykonawcy.

Termin realizacji przedmiotu Umowy wynosi 22 miesiące liczone od daty podpisania Umowy z wyłączeniem 
okresu zimowego, który na potrzeby  Umowy został określony jako okres od 15 grudnia do 15 marca.

Wynagrodzenie Emitenta za realizację przedmiotu umowy netto wynosi ok. 36,4 mln zł netto, przy czym ostateczna 
wysokość wynagrodzenia jest zależna od faktycznie zrealizowanego zakresu robót.

Umowa zawiera postanowienia dotyczące kar umownych, które Emitent zobowiązany będzie zapłacić w 
przypadkach określonych w Umowie, przy czym ich wysokość nie przekroczy 20% wartości wynagrodzenia.

Emitent na potrzeby raportowania stosuje kryterium określania znaczących umów w oparciu o §2 ust. 1 pkt 44 lit. 
b) Rozporządzenia – tj. 10% wartości przychodów ze sprzedaży grupy kapitałowej Emitenta za okres ostatnich 4 
kwartałów obrotowych.

Wskazana umowa nie spełnia kryterium znaczności.
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