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Zawarcie umowy na realizację kolejnego etapu inwestycji mieszkaniowej w Warszawie przy ul. Cybernetyki. 

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o oferc ie - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Unibep S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 31 maja 2016 r. podpisał umowę (Umowa) na 
realizację w systemie generalnego wykonawstwa kolejnego budynku mieszkaniowego przy ulicy Cybernetyki w 
Warszawie.

Zamawiającym  jest Linaria Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 

Przedmiotem Umowy jest wykonanie budynku mieszkalnego  z usługami,  garażem podziemnym oraz 
infrastrukturą techniczną, stanowiącego kolejny etap inwestycji pod nazwą „Mozaika Mokotów”.  W budynku o 
wysokości od 6 do 9 kondygnacji znajdzie się  114 mieszkań (Inwestycja). 
Umowa wejdzie w życie po doręczeniu Emitentowi przez Zamawiającego pisemnego oświadczenia aktywującego 
Umowę, przy czym w przypadku braku doręczenia przez Zamawiającego ww. oświadczenia w terminie 90 dni od 
dnia zawarcia Umowy Umowa ulegnie automatycznemu rozwiązaniu. 

Termin realizacji Inwestycji został ustalony na okres 16 miesięcy od dnia wejścia w życie Umowy . 
Wynagrodzenie Emitenta z tytułu realizacji Umowy wynosi 25,9 mln PLN netto. 

O zawarciu z ww. Zamawiającym umów na realizację wcześniejszych etapów inwestycji mieszkaniowej przy ulicy 
Cybernetyki w Warszawie Emitent informował w raportach bieżących nr 37/2013 oraz 50/2014. 

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.

Podstawa prawna: art.56 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia 
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. 
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