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Skrócona nazwa emitenta

UNIBEP S.A.

Temat

Unibep podpisał  umowę na realizację budynku mieszkalnego przy ulicy Czarnieckiego w Poznaniu

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

UNIBEP S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu 17 czerwca 2015 roku podpisał umowę na realizację w systemie 
generalnego wykonawstwa budynku mieszkalnego przy ul. Czarnieckiego w dzielnicy Wilda w Poznaniu. 

Zamawiającym jest spółka należąca do grupy kapitałowej Emitenta, tj. „Czarnieckiego Monday Palacza Spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością” Sp. k. (dawniej Czarnieckiego Sp. z o.o.) z siedzibą w Poznaniu.

Przedmiotem Umowy jest wykonanie trzeciego ostatniego etapu inwestycji mieszkaniowej (o poprzednich etapach 
Emitent informował w raportach bieżących nr 17/2014 i nr 4/2015), który  obejmuje budowę budynku 
mieszkalnego wielorodzinnego. W budynku o wysokości 6 kondygnacji znajdować się będzie 151 mieszkań oraz 1 
lokal usługowy.  W parkingu podziemnym przewidziano 31 miejsc postojowych. Kubatura budynku to ok. 23 000 
m3. 

Termin zakończenia zobowiązań wykonawczych ustalono na III Q 2016 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.

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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