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Skrócona nazwa emitenta

UNIBEP S.A.

Temat

Unibep podpisał znaczącą umowę na realizację kompleksu biurowo – apartamentowego w Rosji.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

UNIBEP S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 28.04.2014 podpisał umowę na realizację w systemie generalnego 
wykonawstwa kompleksu biurowo – apartamentowego w mieście Tiumeń w Rosji.

Zamawiającym jest OOO <<MPF <<Złote Klucze>> z siedzibą w Tiumeniu, Rosja.

Przedmiotem Umowy jest wybudowanie w systemie generalnego wykonawstwa dwóch budynków 
apartamentowych 8-kondygnacyjnych oraz budynku biurowego 7-kondygnacyjnego. W budynkach 
apartamentowych o powierzchni użytkowej 8,7 tys. mkw. każdy znajdzie się łącznie 99 apartamentów. 
Powierzchnia użytkowa budynku biurowego to 16,3 tys. mkw. Kompleks dysponować będzie 2-poziomowym 
parkingiem podziemnym o powierzchni 14,5 tys. mkw. na 360 samochodów.
Ostateczne parametry inwestycji mogą ulec zmianom.
    
Termin realizacji inwestycji: IIQ 2014 – IVQ 2015

Wynagrodzenie wykonawcy za całość inwestycji wynosi 33.898.305 Euro netto- wg kursu NBP z dnia 28 kwietnia 
2014 wartość umowy w PLN wynosi  142.752.542 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 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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