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Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 17/2018 z 4 kwietnia 2018 r. w sprawie rozpoczęcia procesu analiz
perspektyw działalności segmentów Grupy Kapitałowej Unibep Zarząd Unibep S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż
w dniu 12 grudnia 2018 roku zakończył proces ww. analiz w oparciu, o który określone zostały strategiczne kierunki
rozwoju poszczególnych obszarów działalności Grupy Kapitałowej Unibep. Jednocześnie w związku z
przedstawieniem w tym samym dniu wniosków z zakończonego procesu analiz Radzie Nadzorczej Spółki organ
ten zaaprobował przedstawione kierunki rozwoju.
Poniżej Emitent zamieszcza podsumowanie kierunków rozwoju poszczególnych obszarów działalności Grupy
Kapitałowej Unibep:
- kontynuacja rozwoju wszystkich funkcjonujących dotychczasowych w ramach Grupy Kapitałowej Unibep
biznesów z uwzględnieniem wykorzystania efektów synergii wynikających ze ścisłej kooperacji pomiędzy
poszczególnymi biznesami; dodatkowo w ramach generalnego wykonawstwa w kraju dalsze ugruntowywanie i
rozwijanie pozycji Emitenta w budownictwie mieszkaniowym, komercyjnym i przemysłowym;
- podjęcie działań w obszarze wyodrębnienia, usamodzielniania oraz wzmocnienia biznesów, które nie
odpowiadają za obszar generalnego wykonawstwa (generalne wykonawstwo w kraju i zagranicą oraz
budownictwo infrastrukturalne) tj. działalności deweloperskiej (Grupa Unidevelopment) oraz działalności
obejmującej budownictwo modułowe (Oddział Unihouse);
- na dzień zakończenia analiz brak planów związanych z dezinwestycją posiadanych biznesów;
- podjęcie działań w obszarze organizacyjnym mających na celu opracowanie efektywnego oraz optymalnego
systemu zarządzania Grupą Kapitałową Unibep, przy założeniu wskazanego wcześniej równoległego rozwoju
biznesów wchodzących aktualnie w przedmiot działalności Grupy Kapitałowej;
- intencją Zarządu Emitenta jest kontynuowanie programu skupu akcji własnych przyjętego przez Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Spółki w dniu 13 czerwca 2017 r., przy czym w tym zakresie konieczne będzie zaktualizowanie
parametrów programu na jakich możliwe będzie dokonywanie transakcji z punktu widzenia bieżących
uwarunkowań rynkowych.
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