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Skrócona nazwa emitenta

UNIBEP S.A.

Temat

Rozwiązanie umowy na budowę centrum sanatoryjno – konferencyjnego w Rosji.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

UNIBEP S.A. (Emitent) w nawiązaniu do raportów nr RB 42/2012 oraz RB 43/2012 z dnia 18 grudnia 2012 
informuje, że w dniu 30 kwietnia 2014 podpisał porozumienie z Zamawiającym o rozwiązaniu umowy dotyczącej 
realizacji obiektu o nazwie „Kompleks Akwatoria Avantel” położonego w obwodzie moskiewskim w  Rosji.

Zamawiającym jest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością „LIDO” z siedzibą w Moskwie, utworzona zgodnie z 
prawem Federacji Rosyjskiej.

Przedmiotowa Umowa dotyczyła wybudowania ”Kompleksu Akwatoria Avantel” położonego w Rosji w obwodzie 
moskiewskim, w którego skład wchodzi pięć budynków sanatoryjno - konferencyjnych.

Porozumienie rozwiązujące Umowę zawarte zostało z powodu niezorganizowania finansowania przez 
Zamawiającego, co uniemożliwiło wykonywanie przez Strony swoich obowiązków wynikających z Umowy. Na mocy 
porozumienia, Strony Umowy nie będą wnosić wobec siebie żadnych roszczeń z tytułu Umowy. Umowa wygasa z 
chwilą podpisania porozumienia.

Przedmiotowa Umowa miała charakter umowy znaczącej. Wartość szacunkowa Umowy:  25.145.913,00 EUR 
brutto .

Emitent na potrzeby raportowania stosuje kryterium określenia znaczących umów w oparciu o §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 spełnia kryterium znaczności.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji 
bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za 
równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 
dnia 28 lutego 2009 r., Nr 33, poz. 259 z późn. zm.).
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