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

Treść raportu:

Zarząd UNIBEP S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 18 maja  2016 r. podpisał  umowy na realizację w technologii 
modułowej  budynków w ramach inwestycji pod nazwą  „Drivhusveien” w miejscowości Trondheim  w Norwegii 
(Umowa).

Zamawiającym jest Heimdal Bolig AS z siedzibą  w Heimdal koło Trondheim w Norwegii (Zamawiający).

Przedmiotem Umowy jest zaprojektowanie i wykonanie pod klucz 3 budynków mieszkalnych w technologii 
modułowej. W budynkach o wysokości 3 i 4  kondygnacji   naziemnych znajdzie się łącznie 60 lokali mieszkalnych.
Wartość Umowy wynosi 62,5 mln NOK netto, co stanowi równowartość 29,6 mln  PLN.

Przewidywane rozpoczęcie prac projektowych zostało ustalone na II kwartał 2016 r. a przewidywane rozpoczęcie 
prac budowlanych rozpocznie się w I kwartale 2017 roku. 

Inwestycja stanowi kolejny projekt realizowany przez Emitenta dla grupy kapitałowej Heimdal Bolig AS.  O 
poprzedniej inwestycji realizowanej dla ww. grupy  Emitent informował w raporcie bieżącym nr 37/2015 z 2 lipca 
2015 r. 

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.

Emitent informuje o powyższej umowie ze względu na istotne znaczenie rynku norweskiego w działalności 
eksportowej Emitenta.
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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