UNIBEP S.A.

RB 26 2018
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bie żący nr

26

/

2018

2018-05-25

Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
UNIBEP S.A.
Temat

Zawarcie umowy na realizację fabryki płynów infuzyjnych w Kutnie
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Unibep S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 25 maja 2018 r. podpisał umowę na realizację w
systemie generalnego wykonawstwa inwestycji budowlanej polegającej na realizacji fabryki płynów infuzyjnych
przy ulicy Sienkiewicza w Kutnie (Umowa).
Zamawiającym jest Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Zamawiający).
Przedmiotem umowy jest rozbudowa istniejącego zakładu produkcyjnego polegająca na zaprojektowaniu i
budowie I etapu hali produkcyjno-magazynowej z wykonaniem drogi pożarowej przy obiekcie (Inwestycja).
Terminy realizacji inwestycji: II kwartał 2018 r.– II kwartał 2019 r.
Wynagrodzenie Emitenta z tytułu realizacji Umowy wynosi ok. 18,5 mln zł netto. W ramach Umowy Zamawiający
udzieli Spółce zaliczki w wysokości ok. 3,7 mln zł zabezpieczonej gwarancją zwrotu zaliczki.
Umowa zastrzega obowiązek zapłaty przez Emitenta na rzecz Zamawiającego kar umownych, wyrażonych
procentowo lub kwotowo, m.in. za zwłokę w realizacji Umowy oraz z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od
Umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Emitent. Jednocześnie Zamawiający zobowiązany będzie do
zapłaty na rzecz Emitenta kary umownej w przypadku odstąpienia od Umowy przez Emitenta z przyczyn za które
odpowiedzialność ponosi Zamawiający. Łączna wysokość kar umownych ze wszystkich tytułów nie może
przekroczyć 15% wynagrodzenia netto.
Pozostałe postanowienia Umowy, w tym w zakresie zabezpieczenia należytego wykonania, nie odbiegają od
standardów powszechnie stosowanych dla tego typu umów.
Emitent uznaje Umowę za istotną z uwagi na jej wkład we wzmocnienie kompetencji Emitenta w obszarze
budownictwa przemysłowego.
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