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Temat

Unibep podpisał umowę na realizację zespołu mieszkaniowego przy ul. K. Kieślowskiego w Warszawie.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o oferc ie - informacje poufne

Treść raportu:

UNIBEP S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 30 października 2014 podpisał Umowę na realizację w systemie 
generalnego wykonawstwa zespołu mieszkaniowego po nazwą Apartamenty Royal Park przy ul. K. Kieślowskiego 
w Warszawie.

Zamawiającym jest Qualia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Nowy Wilanów spółka komandytowa, z 
siedzibą w Warszawie.

Przedmiotem Umowy jest wykonanie sześciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. K. Kieślowskiego 
na Nowym Wilanowie w Warszawie.  Na pięciu kondygnacjach nadziemnych znajdą się 253 mieszkania oraz 
lokale usługowe o łącznej powierzchni użytkowej  mieszkań i us ług około 17 000m2. Mieszkańcy będą mieli do 
dyspozycji 399 miejsc postojowych w garażu podziemnym. Kubatura budynku to 130 509m3.

Terminy realizacji inwestycji:  IVQ 2014 – IQ 2016.

Wynagrodzenie wykonawcy za całość inwestycji wynosi około 67 300 000 zł netto.

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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