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Treść raportu:

Zarząd Unibep S.A. (Emitent, Spółka) informuje o zawarciu w dniu 9 stycznia 2018 r. z YIT Development sp. z o.o. z
siedzibą w Warszawie (Zamawiający) umowy dotyczącej realizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Klasyków w
Warszawie (Umowa).
Przedmiotem Umowy jest wybudowanie budynku mieszkalnego o wysokości 4 kondygnacji nadziemnych, w
którym znajdzie się 78 lokali mieszkalnych, 1 lokal usługowy oraz 95 miejsc postojowych.
Wynagrodzenie netto Emitenta z tytułu realizacji Umowy wynosi 16,2 mln zł.
Termin realizacji Inwestycji wynosi 15 miesięcy od dnia podpisania Umowy.
Jednocześnie Emitent informuje, iż obecnie realizuje na rzecz Zamawiającego inwestycję mieszkaniową o
wartości 14,0 mln zł netto, co sprawia że łączna wartość umów zawartych pomiędzy Emitentem a Zamawiającym
w okresie ostatniego roku wynosi łącznie 30,2 mln zł netto.
Mając powyższe na uwadze, poza opisaną wcześniej Inwestycją Emitent realizuje na rzecz Zamawiającego
również inwestycję obejmującą wybudowanie w Warszawie przy ul. Sikorskiego/Pory części budynku
mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą. W budynku o wysokości 7 kondygnacji
nadziemnych zrealizowanych zostanie 97 lokali mieszkalnych. Zakończenie realizacji tej Inwestycji nastąpi w III
kwartale 2018 r.
Warunki współpracy z Zamawiającym przewidują postanowienia odnośnie możliwości naliczania przez
Zamawiającego kar umownych m.in. za zwłokę w realizacji przedmiotu Umowy oraz odstąpienia od Umowy, przy
czym łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 10 % wynagrodzenia netto. Zastrzeżenie kar
umownych nie pozbawia przy tym Zamawiającego możliwości dochodzenia odszkodowania przenoszącego
wartość kar umownych do wartości pełnej szkody na zasadach ogólnych.
Pozostałe warunki umowne, w tym w zakresie zabezpieczenia należytego wykonania umów oraz odstąpienia od
nich, nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.
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