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Unibep podpisał kolejne dwie umowy na rynku norweskim

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

UNIBEP SA (Emitent) informuje, że w dniu 14 maja 2013 podpisał dwie umowy  na realizację projektów w 
technologii  modułowej pod nazwą Oystein Moylasvei w Trondheim oraz Hatlane Panorama w Alesund w 
Norwegii.

Zamawiającym jest Puls Eiendom AS z siedzibą w Trondheim w Norwegii.

Przedmiotem pierwszej umowy jest wykonanie pod klucz dwóch budynków trzykondygnacyjnych w technologii 
modułowej. W inwestycji przewidziano 18 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej ok. 1.599m2.
Wartość pierwszej umowy netto: 17.236.878 NOK - wg kursu NBP z dnia 14 maja 2013 wartość umowy w PLN 
wynosi 9.506.138,22 zł. 

Planowany termin realizacji: I-II kwartał 2014r. 

Przedmiotem drugiej umowy jest wykonanie pod klucz budynku trzykondygnacyjnego w technologii modułowej. W 
inwestycji przewidziano 6 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej ok 724m2.
Wartość umowy netto: 8.628.681 NOK - wg kursu NBP z dnia 14 maja 2013 wartość umowy w PLN wynosi 
4.758.717,57 zł. 

Planowany termin realizacji: I-II kwartał 2014. 

--

Emitent na potrzeby raportowania stosuje kryterium określania znaczących umów w oparciu §2 ust. 1 pkt 44 lit. b) 
Rozporządzenia – tj. 10% wartości przychodów ze sprzedaży grupy kapitałowej Emitenta za okres ostatnich 4 
kwartałów obrotowych.

Wskazane umowy nie spełniają kryterium znaczności. 

Emitent informuje o powyższych umowach ze względu na istotne znaczenie rynku norweskiego w strukturze 
Eksportu Grupy Kapitałowej Unibep.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 4 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 z późn. zm.).
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