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Treść raportu:
Zarząd Unibep S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 27 stycznia 2017 r. podpisał umowę na realizację w 
technologii modułowej budynku (Umowa) w ramach inwestycji pn. „Skene” w miejscowości Skene, Marks 
Kommun w Szwecji (Inwestycja). 
Zamawiającym jest Tuve Bygg AB z siedzibą w Molndal w Szwecji (Zamawiający). 
Przedmiotem Umowy jest zaprojektowanie i wykonanie pod klucz budynku mieszkalnego dwukondygnacyjnego w 
technologii modułowej. W realizowanym budynku znajdzie się łącznie 12 mieszkań. 
Wartość Umowy wynosi ok. 10,7 mln SEK netto,  co stanowi ok. 4,9 mln zł netto.
Rozpoczęcie prac projektowych zostało ustalone na I kwartał 2017 r. Produkcja modułów oraz prace budowlane 
rozpoczną się natomiast po otrzymaniu od Zamawiającego pisemnego potwierdzenia rozpoczęcia prac, co Strony 
przewidziały w II kwartale 2017 r., zaś zakończą się w I kwartale 2018 r. 
Pozostałe warunki Umowy, w tym w zakresie możliwości odstąpienia od niej, nie odbiegają od warunków 
powszechnie stosowanych dla tego typu umów, przy czym każda ze Stron może odstąpić od Umowy także w razie 
braku zlecenia rozpoczęcia prac przez Zamawiającego w umownie określonym terminie. 
Emitent uznaje okoliczność zawarcia Umowy za istotną z uwagi na fakt, iż jest to pierwsza umowa o generalne 
wykonawstwo realizowana na rynku szwedzkim. Rynek ten jest kolejnym, po rynku norweskim, obszarem 
działalności eksportowej Emitenta w Skandynawii, w którym Emitent planuje rozwijać swoją działalność w ramach 
produkcji modułowej. Spółka przypomina, iż informacja nt. planów rozszerzenia działalności eksportowej Emitenta 
o rynek szwedzki była przekazywana w raportach okresowych opublikowanych przez Spółkę m.in. w 
skonsolidowanym raporcie za III kwartał 2016 r. przekazanym do publicznej wiadomości w dniu 9 listopada 2016 
r.
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