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Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd UNIBEP S.A. (Emitent) informuje o podpisaniu w dniu 8 sierpnia 2017 r. umowy na realizację w systemie 
generalnego wykonawstwa centrum logistycznego w miejscowości Bołbasowo w Republice Białoruś (Umowa). 
Przedmiotem umowy jest wykonanie kompleksu logistyczno – przemysłowego wraz z obiektami infrastruktury 
inżynieryjnej i transportowej (Inwestycja). 

Zamawiającym jest Bremino Group Sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku w Republice Białoruś (Zamawiający). 

Rozpoczęcie realizacji Inwestycji nastąpi w III kwartale 2017 r., a zakończenie w IV kwartale 2018 r. 

Wynagrodzenie Emitenta z tytułu realizacji Inwestycji wyniesie 12 773 333,33 EUR netto, co odpowiada kwocie 54 
247 069,31PLN netto.  

Zamawiający wypłaci Emitentowi zaliczkę na realizację prac w kwocie stanowiącej równowartość 15 % wartości 
Umowy.  

Umowa przewiduje postanowienia odnośnie możliwości naliczenia przez każdą ze Stron kar umownych z tytułu 
zwłoki w realizacji określonych obowiązków umownych z ograniczeniem w wysokości 10 % lub 20% wartości 
danej pozycji dla większości wskazanych w Umowie przypadków. 

Pozostałe postanowienia umowne, w tym w zakresie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy oraz 
możliwości odstąpienia od niej, nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. 

Umowa wchodzi w życie po uzyskaniu finansowania przez Zamawiającego (kredyt udzielony z udziałem polskiej 
instytucji finansowej z ubezpieczeniem KUKE), tj. po uzyskaniu przez kredyt statusu kredytu operacyjnego, co 
nastąpi z dniem spełnienia wszystkich warunków uruchomienia kredytu. 
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