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Temat
Zawarcie umowy ramowej na realizację mieszkań modułowych na rynku szwedzkim. 
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:
Zarząd Unibep S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 2 marca 2017 r. powziął informację o podpisaniu przez 
drugą stronę umowy ramowej (Umowa) na realizację mieszkań modułowych (Inwestycja) w trybie odnowionej 
konkurencji. 
Zamawiającym jest AB Botkyrkabyggen z siedzibą w Tumba  w Szwecji. 
Przedmiotem umowy ramowej jest wykonanie pod klucz łącznie 375 mieszkań w budynkach jedno i 
dwukondygnacyjnych w gminie Botkyrka w Szwecji. Inwestycja będzie realizowana zgodnie ze specyfikacją 
przetargową programu „Mieszkania Modułowe 2017” oraz ABT 06 - standardem budowlanym obowiązującym w 
Szwecji. 
Szacowana całkowita wartość Inwestycji wynosi ok. 112 mln PLN netto. 
Umowa jest jedną z trzech umów ramowych dotyczących w/w Inwestycji podpisywanych przez Zamawiającego w 
trybie odnowionej konkurencji, co oznacza że Zamawiający będzie przydzielał zamówienia poprzez zaproszenie do 
składania ofert na wskazane zadania wyłącznie trzem dostawcom zakontraktowanym w ramach umów ramowych. 
Oferty będą oceniane zgodnie z zasadą najniższej ceny albo najkorzystniejszej ekonomicznie oferty, przy czym ceny 
maksymalne określone zostały w umowie ramowej. W ramach w/w programu przewidziano wykonanie 125 
mieszkań rocznie.  
Umowa ramowa obowiązuje do dnia 5 lutego 2020 r. Jednocześnie Zamawiający jest uprawniony do przedłużenia 
Umowy o kolejny rok. 

UNIBEP SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)

UNIBEP S.A. Budownic two (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikac ji GPW w W-wie)

17-100 Bielsk Podlaski
(kod pocztowy) (miejscowość)

3 maja 19
(ulica) (numer)

085 731 80 00 085 730 68 68
(telefon) (fax)

biuro@unibep.pl www.unibep.pl
(e-mai l) (www)

543-02-00-365 000058100
(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkc ja Podpis
2017-03-02 Leszek Marek Gołąbiecki Prezes Zarządu Leszek Marek Gołąbiecki

Komisja Nadzoru Finansowego
1


