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Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść  raportu:

UNIBEP S.A. (Emitent) informuje, iż dnia 7 kwietnia 2009 r. podpisał z Zarządem Województwa Podlaskiego 
(Zamawiającym) umowę na wykonanie II etapu budowy Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskiego Centrum 
Sztuki w Białymstoku.

Zamawiający: Województwo Podlaskie w którego imieniu działa Zarząd Województwa Podlaskiego, ul. Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok.

Przedmiotem inwestycji jest realizacja robót wykończeniowych (okreś lonych jako Zadanie 1) w następującym 
zakresie: roboty budowlane – stan wykończeniowy, instalacje sanitarne, instalacje elektryczne, instalacja 
systemów niskoprądowych, roboty drogowe, zieleń. 

Wartość kontraktu: 59.647.282,34 zł brutto.
Termin realizacji: 33 miesiące od daty podpisania umowy.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: 5% wartości kontraktu. Kary umowne nie mogą przekroczyć łącznie 
10% wartości kontraktu.

Pozostałe warunki niniejszej umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. 

Umowę niniejszą zawarto w związku z rozstrzygnięciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego przez Zamawiającego, o którym Emitent informował w formie raportu bieżącego Nr 5/2009 z dnia 
30.01.2009 r.

Emitent na potrzeby raportowania stosuje kryterium okreś lania znaczących umów w oparciu §2 ust. 1 pkt 45 lit. b) 
Rozporządzenia – tj. 10% wartości przychodów ze sprzedaży grupy kapitałowej Emitenta za okres ostatnich 4 
kwartałów obrotowych. 

Wskazana umowa spełnia kryterium znaczności.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji
bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za 
równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 
dnia 28 lutego 2009 r., Nr 33, poz. 259).
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