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Wybór oferty UNIBEP S.A. do realizacji Galerii Północnej w Warszawie

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd UNIBEP S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 9 czerwca 2015 roku otrzymał informację od spółki należącej 
do grupy kapitałowej Globe Trade Centre tj. spółki Centrum Światowida Sp. z o.o. (Zamawiający) o wyborze oferty 
Emitenta na realizację w systemie generalnego wykonawstwa inwestycji zlokalizowanej przy ul. Światowida w 
Warszawie w dzielnicy Białołęka o nazwie „Galeria Północna” (Inwestycja). 

Przedmiotem Inwestycji jest budowa centrum usługowo - handlowo - rozrywkowego wraz z parkingiem 
wielopoziomowym i infrastrukturą, zlokalizowanego przy ul. Światowida w Warszawie w dzielnicy Białołęka, o 
planowanej powierzchni komercyjnej ok. 64 tys. metrów kwadratowych. Na dzień publikacji niniejszego raportu 
Inwestycja posiada prawomocne pozwolenie na budowę. Przewidywany czas realizacji Inwestycji wynosi około 22 
miesiące.

Planowane wynagrodzenie za wykonanie Inwestycji przekroczy kwotę 70 mln EUR, przy czym ostateczna wartość 
dookreślona zostanie po uzgodnieniu przez strony szczegółowych warunków realizacji Inwestycji. 

Ustalenie szczegółowych warunków realizacji Inwestycji oraz zawarcie umowy nastąpi po uprzednim uzyskaniu 
akceptacji Rady Nadzorczej Zamawiającego, o czym Emitent poinformuje w kolejnych raportach bieżących.

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.
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