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Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o oferc ie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Unibep S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż w wyniku ewidentnej omyłki edytorskiej w treści raportu 
bieżącego nr 27/2016 pominięta została informacja nt. wynagrodzenia przysługującego Emitentowi z tytułu 
wykonania umowy na realizację w systemie generalnego wykonawstwa budynku mieszkalnego przy ulicy Pereca 
w Warszawie (Umowa). Mając powyższe na uwadze Spółka uzupełnia ww. raport bieżący wskazując, iż 
wynagrodzenie z tytułu realizacji Umowy wynosi 32,0 mln zł netto. 

Jednocześnie poniżej Spółka zamieszcza pełną treść raportu bieżącego uwzględniającego ww. uzupełnienie.
„Zarząd Unibep S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 6 czerwca 2016 r. podpisał umowę (Umowa) na 
realizację w systemie generalnego wykonawstwa budynku mieszkalnego przy ulicy Pereca w Warszawie.
Zamawiającym jest Matexi Polska Pereca Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Przedmiotem Umowy jest wykonanie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami, garażem podziemnym 
oraz infrastrukturą techniczną zlokalizowanego przy ul. Pereca w Warszawie. W budynku o wysokości 14 
kondygnacji znajdą się 193 lokale mieszkalne, 3 lokale usługowe oraz 86 miejsce parkingowych (Inwestycja).

Termin zakończenia realizacji Inwestycji został ustalony na IV kwartał 2017 roku.

Wynagrodzenie Emitenta z tytułu realizacji Umowy wynosi 32,0 mln PLN netto.

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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