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Skrócona nazwa emitenta

UNIBEP S.A.

Temat

Podjęcie decyzji o zamiarze połączenia UNIBEP S.A. (Spółka przejmująca) ze spółkami zależnymi UNIHOUSE Sp. 
z o.o. w Bielsku Podlaskimi oraz MAKBUD Sp. z o.o. w Łomży (Spółki przejmowane), których UNIBEP S.A. jest 
jedynym właścicielem
Podstawa prawna

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

Treść  raportu:

Zarząd UNIBEP S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 8 czerwca br. Zarząd UNIBEP S.A. oraz Zarządy UNIHOUSE Sp. 
z o.o. w Bielsku Podlaskimi oraz MAKBUD Sp. z o.o. w Łomży podjęły uchwały dotyczące rozpoczęcia realizacji 
uproszczonej procedury połączenia spółek kapitałowych. 

W uzasadnieniu decyzji o zamiarze połączenia Emitent informuje, iż głównym celem podjętych działań 
połączeniowych jest:
- stworzenie korzystnych warunków do dynamicznego rozwoju w sektorze drogowym (spółka Makbud)
- dostosowanie kosztów działalności produkcyjnej do liczby i wielkości zleceń (spółka Unihouse)

Emitent informuje również, iż celem długookresowym podjętych działań będzie dalsze zwiększenie sprawności 
zarządzania, ograniczenie kosztów funkcjonowania oraz optymalizacja podatkowa Grupy UNIBEP.

Planowane połączenie będzie polegać na przejęciu przez UNIBEP S.A. (Spółka przejmująca) spółek zależnych 
UNIHOUSE Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskimi oraz MAKBUD Sp. z o.o. w Łomży (Spółki przejmowane), których 
UNIBEP S.A. jest jedynym właścicielem. Połączenie będzie prowadzone w trybie art. 516 Kodeksu Spółek 
Handlowych.

Podmioty podlegające połączeniu wraz z charakterystyką ich działalności:
UNIBEP S.A. (Spółka przejmująca) – spółka dominująca Grupy UNIBEP, posiadająca 100% udział w kapitałach 
zakładowych spółek przejmowanych. UNIBEP S.A. prowadzi działalność gospodarczą w segmencie generalnego 
wykonawstwa w budownictwie zarówno w kraju jak też na rynkach eksportowych. Więcej informacji na temat 
Emitenta (w tym opublikowane raporty bieżące i okresowe) znajduje się na jego oficjalnej stronie internetowej 
www.unibep.pl w zakładce Relacje Inwestorskie.

UNIHOUSE Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim – spółka przejmowana, jedynym jej właścicielem jest UNIBEP S.A. 
Spółka zajmuje się działalnością produkcyjną w branży elementów stolarskich i prefabrykatów ceramicznych. 
Spółka przygotowuje się również do produkcji domów w technologii szkieletowej i modułowej z zamiarem ich 
sprzedaży do krajów Skandynawskich. Więcej informacji o spółce można znaleźć w skonsolidowanych raportach 
rocznych i okresowych publikowanych przez Grupę UNIBEP znajdujących się na stronie internetowej 
www.unibep.pl w zakładce Relacje Inwestorskie oraz na oficjalnej stronie internetowej UNIHOUSE: 
www.unihouse.pl.

MAKBUD Sp. z o.o. w Łomży - spółka przejmowana, jedynym jej właścicielem jest UNIBEP S.A. Spółka działa w 
branży budownictwa drogowego. Spółka MAKBUD została zakupiona przez UNIBEP S.A. w styczniu br. Więcej 
informacji o spółce można znaleźć w skonsolidowanym raporcie rocznym Grupy UNIBEP za 2008 r. i 
skonsolidowanym raporcie okresowym Grupy UNIBEP za 1 kwartał 2009 r. Wskazane raporty znajdują się 
znajdują się na stronie internetowej www.unibep.pl w zakładce Relacje Inwestorskie.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 13 w zw. z §19 ust. 1 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).
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