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Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2017 z dnia 17 lutego 2017 r. informującego o zawarciu przez
konsorcjum firm (Konsorcjum) UNIBEP S.A. (Lider Konsorcjum) oraz Most Sp. z o.o. (Członek Konsorcjum) z
Podlaskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Białymstoku (Zamawiający) umowy (Umowa) na wykonanie
inwestycji pn. „Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 673 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i
niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Dąbrowa Białostocka – Sokółka wraz z obejściami miejs cowości”
(Inwestycja), Zarząd Unibep S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 23 marca 2018 r. Konsorcjum odstąpiło od
w/w Umowy w części dotąd niewykonanej.
Przyczyną odstąpienia jest nieprzekazanie przez Zamawiającego we wskazanym terminie pełnej
i wolnej od wad dokumentacji projektowej, m.in. uwzględniającej uwarunkowania gruntowo-wodne Inwestycji, a
przez to umożliwiającej należyte wykonanie robót objętych Umową.
Emitent informuje, że do dnia odstąpienia Konsorcjum zrealizowało ok. 34 % robót objętych Umową, a ich łączna
wartość wyniosła ok. 22,8 mln zł netto, z czego przypadający Emitentowi udział stanowi ok. 19,3 mln zł netto.
Emitent zwraca uwagę, iż Zamawiający jest jednym ze znaczących kontrahentów, z którym Spółka współpracuje w
obszarze budownictwa drogowego. Na dzień odstąpienia od Umowy wartość nierozliczonych robót (tj. robót w
toku, które nie zostały zafakturowane) związanych z realizacją kontraktu wynosi ok. 5,1 mln zł netto. Jednocześnie
Emitent wyjaśnia, iż na dzień sporządzenia niniejszego raportu bieżącego nie jest możliwe określenie
ewentualnych bezpośrednich skutków finansowych związanych z odstąpieniem od ww. Umowy.
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