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Temat

Unibep podpisał umowę na realizację zespołu budynków mieszkalnych w Warszawie.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

UNIBEP S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 1 października 2013 podpisał Umowę na realizację w systemie 
generalnego wykonawstwa zespołu budynków mieszkalnych przy ul. Begonii 5 w Warszawie.

Zamawiającym jest Spółdzielnia Mieszkaniowa Osiedle Młodych Sp. z o.o. z siedzibą w Warszwawie.

Przedmiotem Umowy jest kompleksowa realizacja zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami i 
garażami wielostanowiskowymi. Inwestycja obejmuje 129 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej 7 146 m2 
oraz 2 lokale usługowe o powierzchni 190 m2. Budynki będą miały do 11 kondygnacji naziemnych, oraz 
podziemny parking dysponujący 167 miejscami postojowymi.

Terminy realizacji inwestycji:  Zamawiający przekaże plac budowy generalnemu wykonawcy do dnia 15 
października 2013. Planowane zakończenie robót nastąpi w II kwartale 2015r.

Wynagrodzenie wykonawcy wynosi: 29 500 000 zł netto.  Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy.

Emitent na potrzeby raportowania stosuje kryterium określania znaczących umów w oparciu §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 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia 
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

UNIBEP SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emi tenta)

UNIBEP S.A. Budownictwo (bud)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji  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-mail) (www)

543-02-00-365 000058100

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2013-10-01 Jan Mikołuszko Prezes Zarządu Jan Mikołuszko

Komisja Nadzoru Finansowego

1


