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Temat

Wejście w życie umowy na budowę Hotelu „Wnukowo” w Moskwie

Podstawa prawna

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

Treść  raportu:

UNIBEP S.A. informuje, że w dniu 12 maja otrzymał informacje od Zamawiającego (ZAO Vnukovskie Oteli) o 
podpisaniu w dniu 29 kwietnia br. umowy kredytowej pomiędzy Zamawiającym (ZAO Vnukovskie Oteli) i 
konsorcjum banków na finansowanie wcześniej zawartego przez UNIBEP S.A. kontraktu na budowę hotelu we 
Wnukowie pod Moskwą.

Umowa kredytowa posiada warunki uzależniające wypłatę środków z kredytu od ich spełnienia, w tym między 
innymi objecie kredytu ubezpieczeniem Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna (KUKE 
S.A.).

Kontrakt na budowę hotelu podpisany przez UNIBEP S.A. w grudniu 2009 roku (Raport bieżący nr 66/2009 z dnia 
18.12.2009) miał charakter warunkowy – warunkiem było uzyskanie finansowania przez Zamawiającego tj. 
wejście w życie umowy kredytowej.

Realizacja kontraktu rozpocznie się po spełnieniu wszystkich warunków zawartych w umowie kredytowej lub też w 
terminie wcześniejszym, pod warunkiem podjęcia decyzji przez Zamawiającego, przy akceptacji UNIBEP S.A., o 
finansowaniu początkowego etapu prac ze środków własnych Zamawiającego.

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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