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Treść raportu:

W nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 36/2019 w przedmiocie zawarcia warunkowej umowy  (Umowa) z 
RDM Management Konstancin I sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie (Zamawiający) na realizację galerii 
handlowej w Konstancinie Jeziorna, Zarząd Unibep S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 27 września 2019 r. 
podpisał aneks do Umowy (Aneks), mocą którego Strony zmodyfikowały treść warunku wejścia Umowy w życie. 

Zgodnie z treścią Aneksu, Umowa wchodzi w życie z dniem przekazania Emitentowi przez Zamawiającego 
oświadczenia banku finansującego Zamawiającego o spełnieniu warunków uruchomienia kredytu udzielanego 
na realizację Inwestycji wraz z dokumentem Term Sheet w zakresie przyznanego kredytu (Warunek), co powinno 
nastąpić do dnia 30 marca 2020 r., przy czym Strony uzgodniły, że w przypadku, gdy spełnienie Warunku nastąpi 
po dniu 31 grudnia 2019 r. warunki handlowe Umowy, w tym w szczególności wynagrodzenie Emitenta, będą 
renegocjowane z uwzględnieniem aktualnej sytuacji rynkowej. 

Brak zawarcia umowy kredytowej przez Zamawiającego w terminie kolejnych 30 dni po dniu spełnienia Warunku 
uprawnia Emitenta do odstąpienia od umowy lub wstrzymania realizacji prac do czasu podpisania umowy kredytu. 

W pozostałym zakresie postanowienia Umowy nie uległy zmianie. 
 

UNIBEP SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

UNIBEP S.A. Budownic two (bud)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikac ji GPW w W-wie)

17-100 Bielsk Podlaski

(kod pocztowy) (miejscowość)

3 Maja 19

(ulica) (numer)

085 731 80 00 085 730 68 68 

(telefon) (fax)

biuro@unibep.pl www.unibep.pl 

(e-mai l) (www)

543-02-00-365 000058100

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkc ja Podpis

2019-09-27 Leszek Marek Gołąbiecki Prezes Zarządu Leszek Marek Gołąbiecki

Komisja Nadzoru Finansowego

1


