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Skrócona nazwa emitenta

UNIBEP S.A.

Temat

Unibep podpisał kolejną umowę na rynku norweskim.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

UNIBEP SA (Emitent) informuje, że w dniu 11 czerwca 2013 podpisał umowę na realizację projektu w technologii 
modułowej pod nazwą Kirkeringen w Trondheim w Norwegii.

Zamawiającym jest Bissmiet AS z siedzibą w Tiller/Trondheim w Norwegii.

Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie i wykonanie pod klucz dwóch etapów osiedla budynków 
wielorodzinnych w technologii modułowej. W Budynkach znajdą się łącznie 72 mieszkania.

Wartość umowy netto: 67.708.996 NOK - wg kursu NBP z dnia 11 czerwca 2013 wartość umowy w PLN wynosi 
37.822.245,17 zł. 

Termin realizacji umowy: październik 2013 - etap I, kwiecień 2015 - etap II.

---
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.

Wskazane umowy nie spełniają kryterium znaczności. 

Emitent informuje o powyżej umowie ze względu na istotne znaczenie rynku norweskiego w strukturze eksportu 
Grupy Kapitałowej Unibep.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 4 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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