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Skrócona nazwa emitenta

UNIBEP S.A.

Temat

Umowa na wykonanie osiedla Odelsvegen Nord w Jessheim koło Oslo, Norwegia.

Podstawa prawna

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

Treść  raportu:

UNIBEP S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 1 marca 2011 podpisał umowę na budowę osiedla Odelsvegen Nord 
w Jessheim koło Oslo, Norwegia. Zamawiającym jest Jessheim Vest, Bolig og Næring AS.

Przedmiotem inwestycji jest wybudowanie 44 mieszkań o powierzchni łącznej 3050m2 w technologii modułowej. 
Panele zostaną wyprodukowane w Fabryce Domów w Bielsku Podlaskim.

Wartość umowy 29 756 242 NOK netto tj. 15 244 122 PLN wg. kursu NBP z dnia 1.03.2011 r.

Warunki kontraktowe umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. 
Niniejsza umowa może być rozwiązana, jeżeli zamawiający nie osiągnie zadowalającej sprzedaży lub nie uzyska 
pozwolenia na budowę bądź jeżeli zamawiający nie pozyska finansowania budowy.

Emitent na potrzeby raportowania stosuje kryterium okreś lania znaczących umów w oparciu o §2 ust. 1 pkt. 44 lit. 
(b) Rozporządzenia – tj. 10% wartości przychodów ze sprzedaży grupy kapitałowej emitenta za okres ostatnich 4 
kwartałów obrotowych. Wskazana umowa nie spełnia kryterium znaczności.

Pomimo niespełnienia kryterium znaczności Emitent przekazuje informację o podpisaniu niniejszej umowy do 
wiadomości publicznej z uwagi na istotne znaczenie rynku norweskiego w strategii rozwoju firmy.

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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