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Skrócona nazwa emitenta

UNIBEP S.A.

Temat

Unibep podpisał umowę na realizację osiedla mieszkaniowego przy ul. Łokuciewskiego 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 10.03.2015 podpisał umowę na realizację w systemie generalnego 
wykonawstwa osiedla mieszkaniowego pn. „BEMOWO PARK” wraz z usługami i garażami podziemnymi przy ul. 
przy ul. Łokuciewskiego w Warszawie (dzielnica Bemowo).

Zamawiającym jest należąca do grupy kapitałowej DOR GROUP, spółka BEMOWO PARK sp. z o.o. z siedzibą w 
Warszawie.

Przedmiotem Umowy jest budowa siedmiu sześciokondygnacyjnych budynków mieszkalnych, wraz z jedną 
kondygnacją podziemną przeznaczoną na garaże i pomieszczenia techniczne oraz wykonanie prac mających na 
celu przyłączenie inwestycji do systemu dróg publicznych. 

W ramach inwestycji przewidywane jest wybudowanie w trzech etapach łącznie 305 mieszkań. Mieszkańcy będą 
mieli do dyspozycji łącznie 319 miejsc postojowych w garażu podziemnym.

Zamawiający zlecił do wykonania 1 Etap inwestycji, pozostałe zostaną zlecone przez Zamawiającego zgodnie z 
umową.

Terminy realizacji 1 Etapu inwestycji: IQ 2015 –  III Q 2016.

Wynagrodzenie wykonawcy za całość inwestycji wynosi 49 116 900,00 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)

Komisja Nadzoru Finansowego

1



RB 10 2015UNIBEP S.A.

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

2015-03-11 Leszek Marek Gołąbiecki Prezes Zarządu Leszek Marek Gołąbiecki

Komisja Nadzoru Finansowego

2


