
RB 28 2012UNIBEP S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 28 / 2012
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Skrócona nazwa emitenta

UNIBEP S.A.

Temat

UNIBEP S.A. podpisał umowę na budowę Zakładu Paneli Ściennych w Kirowie 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 dzisiejszym tj. 6 sierpnia 2012r. podpisał umowę na budowę Zakładu 
Paneli Ściennych w Kirowie w Rosji. Zamawiającym jest firma Zakład Paneli Ściennych „Fibrolit” Sp. z o.o z 
siedzibą w Kirowie.

Przedmiotem umowy jest rozbudowa na podstawie dostarczonej dokumentacji  technicznej zakładu produkcji 
paneli ściennych.  Planowana powierzchnia zabudowy zakładu to 10 800m2 a kubatura 64 800m3.

Wartość szacunkowa inwestycji:  22 419 392,37 EUR netto (plus VAT 18% 4 035 490,63 EUR), 26 454 883 EUR 
brutto tj. 91 845 525 PLN wg kursu NBP z dnia 06.08.2012. Kontrakt finansowany będzie ze środków własnych 
zamawiającego (15% wartości stanowiących zaliczkę) oraz z kredytu (85% wartości kontraktu).

Termin realizacji: 18 miesięcy od przejęcia placu budowy.  Kontrakt wchodzi w życie po uzyskaniu finansowania 
przez Zamawiającego tj. po wejściu w życie umowy kredytowej.  Finansowanie kontraktu z kredytu bankowego 
będzie ubezpieczane poprzez KUKE.

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 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).
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