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UNIBEP S.A. podpisał 2 nowe kontrakty w Norwegii
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Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść  raportu:

UNIBEP S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 22 lutego 2010 r., do spółki wpłynęły umowy na realizację 2 nowych 
kontraktów na rynku norweskim. 

Pierwszy kontrakt dotyczy realizacji osiedla mieszkaniowego Fremmerholen Park w miejscowości Alesund w 
Norwegii. Zamawiającym jest norweska firma Mose AS. Inwestycja składa się z trzech budynków wielorodzinnych, 
dwukondygnacyjnych oraz niezbędnej infrastruktury, łącznie 20 mieszkań. 

Wartość inwestycji: 22.899.891 NOK brutto tj. 11.353.766 PLN brutto wg kursu NBP z dnia 18.02.2010.

Drugi kontrakt dotyczy realizacji osiedla mieszkaniowego Vikaasen Terasser,  w mieście Mo I Rana w Norwegii. 
Zamawiającym jest norweska firma Vikaåsen Utbyggingsselskap AS. Inwestycja składa się z jednego budynku 
mieszkalnego wielorodzinnego, który będzie posiadał cztery kondygnacje mieszkalne, podpiwniczenie z garażem i 
komórkami lokatorskimi, łącznie 32 mieszkania.
Wartość inwestycji: 49.890.016 NOK brutto tj. 24.735.470 PLN brutto wg kursu NBP z dnia 18.02.2010.

Obie umowy zostaną zrealizowane do końca grudnia 2010 r. 

Oba budynki będą wykonane w standardzie „pod klucz” w technologii drewnianych prefabrykatów modułowych 
wyprodukowanych w Fabryce Domów w Bielsku Podlaskim.

Warunki kontraktowe wskazanych umów nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu 
umów.

Emitent na potrzeby raportowania stosuje kryterium okreś lania 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.
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