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Temat
Aktualizacja informacji nt. warunkowej umowy inwestycyjnej zawartej przez Unibep S.A. i Unidevelopment S.A. z 
Grupą Kapitałową CPD dotyczącej wspólnego przedsięwzięcia budowlanego w dzielnicy Ursus w Warszawie 
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14/2017 w przedmiocie podpisania w dniu 22 lutego 2017 r. umowy 
inwestycyjnej (Umowa) dotyczącej wspólnego przedsięwzięcia budowlanego polegającego na realizacji wraz z 
podmiotami wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej CPD kompleksu budynków wielorodzinnych z usługami i 
infrastrukturą towarzyszącą w dzielnicy Ursus w Warszawie, Zarząd UNIBEP S.A. (Spółka, Emitent) informuje o 
spełnieniu w dniu 1 marca 2017 r. pierwszego warunku wejścia w życie w/w umowy inwestycyjnej,  polegającego 
na uzgodnieniu (zaakceptowaniu) przez strony wszystkich załączników do Umowy. 
Jednocześnie Emitent przypomina, że w odniesieniu do drugiego z warunków, tj. przystąpienia Unidevelopment 
S.A. do Spółki Komandytowej  - Umowa wejdzie w życie po:  i) uzyskaniu zgody Prezesa Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów (Prezes UOKiK) na koncentrację przedsiębiorców lub ii) wydaniu decyzji przez 
Prezesa UOKiK o umorzeniu postępowania ze względu na okoliczność, iż transakcja nie podlega obowiązkowi 
zgłoszenia do Prezesa UOKiK albo iii) upływie terminu ustawowego na wydanie powyższej zgody, jeżeli przed 
upływem tego terminu Prezes UOKiK nie wyda żadnej decyzji, lub iv) wydaniu orzeczenia przez Sąd 
Antymonopolowy w sprawie zgody na koncentracje w wyniku odwołania - w zależności które z tych zdarzeń nastąpi 
wcześniej. 
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