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Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd UNIBEP S.A. ("Emitent") informuje, iż spółka zależna od Emitenta, tj. Unidevelopment S.A. z siedzibą w 
Warszawie („Unidevelopment”) w dniu 5 stycznia 2016 roku zawarła ze spółką Monday Development S.A. z 
siedzibą w Poznaniu (Monday Development) umowę objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii C, na mocy której 
Unidevelopment S.A.objęła 10.000.000 akcji zwykłych serii C w podwyższonym kapitale zakładowym Monday 
Development o wartości nominalnej 0,14 zł każda akcja. 

Akcje zostały objęte po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej tj. 0,14 zł za akcję i łącznej wartości 1,4 mln zł 
za wszystkie obejmowane akcje. Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego Monday Development 
przez właściwy sąd rejestrowy, Unidevelopment będzie dysponowała większością 92,7% głosów Monday 
Development i tym samym Monday Development uzyska status spółki odpowiedno zależnej bezpośrednio od 
Unidevelopment oraz zależnej pośrednio od Emitenta.

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.

Wskazana umowa nie spełnia kryterium znaczności, przy czym Emitent uznaje transakcję za istotną z punktu 
widzenia rozwoju działalności deweloperskiej na perspektywicznym rynku poznańskim na którym Grupa Unibep 
obecna jest od 2011 roku. 

Monday Development jest to firma deweloperska realizująca inwestycje mieszkaniowe, biurowe i gruntowe na 
terenie Poznania i jego okolic. Grupa działa na poznańskim rynku od 2003 roku. Aktualnie Monday Development 
obsługuje projekty mieszkaniowe na terenie Poznania oraz projekt biurowy w ścisłym centrum Poznania. 

Od czerwca 2010 roku Spółka notowana jest na rynku GPW New Connect. Na przestrzeni lat 5 spółki z Grupy 
Unibep współpracowały ze spółkami z Grupy Monday Development w zakresie realizacji projektów 
deweloperskich w Poznaniu (Osiedle Hevelia, Osiedle Czarnieckiego) oraz przygotowania do pozyskania nowych 
nieruchomości pod projekty developerskie.

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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