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Treść  raportu:

UNIBEP S.A. (Emitent) informuje, iż dnia 27 lipca 2009 r. (data wpływu do Emitenta 28 lipca 2009 r.) podpisał ze 
Spółdzielnią Mleczarską „MLEKOVITA” w Wysokim Mazowieckim (Zamawiającym) umowę na budowę budynku 
produkcyjno-magazynowego dojrzewalnia serów wraz z niezbędną infrastrukturą zlokalizowanego w Wysokim 
Mazowieckim.

Zamawiający: Spółdzielnia Mleczarska „MLEKOVITA”, ul. Ludowa 122, 18-200 Wysokie Mazowieckie.

Przedmiotem zamówienia obejmuje kompleksowe wykonanie inwestycji na które składać się będą następujące 
rodzaje robót: roboty rozbiórkowe i ziemne, fundamenty, ściany i konstrukcje przyziemia i piętra, stropy i schody, 
dach konstrukcja i pokrycie, stolarka i ś lusarka, sufity podwieszane, tynki i okładziny wewnętrzne, podłoża i 
posadzki, roboty malarskie, elewacja, roboty drogowe, instalacje sanitarne i elektryczne.

Wartość kontraktu: 16.095.718,70 zł netto

Termin realizacji: do dnia 30.04.2010 r.

Warunki niniejszej umowy 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 45 lit. b) 
Rozporządzenia – tj. 10% wartości przychodów ze sprzedaży grupy kapitałowej Emitenta za okres ostatnich 4 
kwartałów obrotowych. 

Wskazana umowa nie spełnia kryterium znaczności jednak ze względu na charakter realizowanej inwestycji 
(obiekt przemysłowy branży spożywczej) oraz fakt, że jest on zgodny z realizowaną przez Emitenta strategią 
dywersyfikacji rynku Emitent zdecydował się o podaniu informacji do wiadomości publicznej.
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