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Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 33/2015 z 30 czerwca 2015 r. w sprawie zawarcia z Okam Incity sp. z o.o. 
S.K.A. umowy na realizację budynku mieszkalnego przy ul. Siedmiogrodzkiej w Warszawie (Inwestycja) Zarząd 
UNIBEP S.A. (Emitent) informuje o zawarciu kompletu dokumentów na mocy, których w dniu 9 marca 2016 r. 
nastąpiła zmiana podmiotu zamawiającego dla Inwestycji. Na wspomniany komplet dokumentów składa się 
zawarte w dniu 8 marca 2016 r. porozumienie o rozwiązaniu umowy zawartej  z Okam Incity sp. z o.o. S.K.A. 
(Porozumienie) oraz umowa o roboty budowlane w systemie generalnego wykonawstwa Inwestycji (Umowa) 
zawarta w dniu 9 marca 2016 r. pomiędzy Emitentem a OKAM 2016 sp. o.o. (Zamawiający). Wskazane powyżej 
podmioty należą do Grupy Kapitałowej Okam Capital (Grupa Okam

W związku z zawarciem Porozumienia strony dokonały rozliczenia zrealizowanych prac oraz potwierdziły brak 
istnienia jakichkolwiek spornych roszczeń. 

Z kolei na mocy Umowy  Zamawiający zlecił Emitentowi wykonanie robót budowalnych związanych z realizacją 
Inwestycji, uwzględniających zakres prac wykonanych przez Emitenta w związku z realizacją umowy z 30 czerwca 
2015 r. Termin realizacji prac objętych Umową został określony na okres I-IV Q 2016 r. 
Wynagrodzenie netto z tytułu realizacji Umowy zostało określone na 11,6 mln zł i odpowiada wynagrodzeniu 
wskazanemu w umowie z 30 czerwca 2015 r. pomniejszonemu o wynagrodzenie Emitenta za zrealizowane już 
prace.  

Inwestycja stanowi ostatni czwarty etap realizowanej przez Zamawiającego inwestycji deweloperskiej p.n. Incity. 
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.
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