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Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Unibep S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 26 lipca 2018 r. zawarł z Animex Foods K3 Sp. z oo. z 
siedzibą w Kutnie (Zamawiający) aneks (Aneks) do umowy o roboty budowlane na realizację prac budowlanych w 
ramach inwestycji pn. „Budowa zakładu uboju i rozbioru drobiu” realizowanej w miejscowości Koryta w 
województwie łódzkim (Umowa), mocą którego rozszerzono zakres przedmiotu dotychczasowej współpracy, a w 
konsekwencji zwiększeniu uległo wynagrodzenie Emitenta z kwoty ok. 16,4 mln zł netto do kwoty ok. 22,9 mln zł 
netto. 

Zakończenie realizacji prac, z uwzględnieniem treści Aneksu, zaplanowano na IV kwartał 2018 r. 

Umowa przewiduje postanowienia odnośnie możliwości naliczenia kar umownych m.in. w przypadkach zwłoki w 
realizacji przedmiotu Umowy lub odstąpienia od Umowy (w wysokości 10% wynagrodzenia netto), przy czym 
łączna wysokość kar umownych ze wszystkich tytułów wskazanych w umowie - za wyjątkiem rozwiązania Umowy 
lub odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego oraz nieterminowego usunięcia usterek stwierdzonych w trakcie 
odbioru oraz w okresie rękojmi i gwarancji - nie może przekroczyć 10 % Wynagrodzenia netto. Zastrzeżenie kar 
umownych nie pozbawia Stron możliwości dochodzenia odszkodowania przewyższającego ich wysokość na 
zasadach ogólnych. 

Pozostałe warunki Umowy, w tym w zakresie możliwości odstąpienia od niej oraz zabezpieczenia, nie odbiegają 
od standardowych postanowień dla tego typu umów. 

W rezultacie podpisania w/w Aneksu Emitent uznaje umowę za istotną z uwagi na jej wartość oraz wpływ na 
rozwój Spółki w obszarze budownictwa przemysłowego. 
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