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Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Unibep S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 4 sierpnia 2016 r. spółka zależna od Emitenta Budrex-Kobi Sp. 
z o.o. (Podwykonawca) zawarła z Polaqua Sp. z o.o. (Wykonawca) aneks (Aneks) do umowy z dnia 19 kwietnia 
2016 r. (Umowa) na wykonanie w charakterze podwykonawcy robót budowlanych, na mocy którego rozszerzono 
zakres prac powierzonych Podwykonawcy. W związku ze zwiększeniem zakresu prac zwiększeniu uległo - z kwoty 
ok. 15 mln zł netto do ok. 25 mln zł netto, tj. ok. 30 mln zł brutto - wynagrodzenie (Wynagrodzenie) z tytułu realizacji 
Umowy. 

Umowa dotyczy wykonania w charakterze podwykonawcy prac obejmujących budowę obiektów mostowych w 
ramach projektu "Rozbudowa drogi krajowej nr 8 Warszawa - Białystok do parametrów drogi ekspresowej na 
odcinku Wyszków - granica województwa podlaskiego, odcinek II: obwodnica Ostrowi Mazowieckiej - granica woj. 
podlaskiego od km 553+145,50 do km 562+542,07".

Podmiotem zamawiającym dla w/w projektu jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w 
Białymstoku. 

Zgodnie z harmonogramem termin realizacji prac objętych Umową, uwzględniających również prace 
wprowadzone na mocy Aneksu, został określony na II kwartał 2016 r. - II kwartał 2017 r. 

Umowa przewiduje postanowienia odnośnie możliwości naliczenia kar umownych m.in. w przypadkach 
opóźnienia w realizacji przedmiotu Umowy lub odstąpienia od Umowy, przy czym maksymalna wysokość kar 
umownych jaka może zostać naliczona ze wszystkich tytułów została ograniczona do wysokości 20% 
Wynagrodzenia brutto. Jednocześnie Wykonawca jest uprawniony do dochodzenia naprawienia szkody 
przewyższającej wartość naliczonych kar umownych do pełnej wysokości poniesionej szkody na zasadach 
ogólnych. 

Pozostałe warunki Umowy, w tym w zakresie możliwości odstąpienia od niej, nie odbiegają od standardowych 
postanowień dla tego typu umów. 

W rezultacie podpisania w/w Aneksu Emitent uznaje Umowę za istotną z uwagi na jej wartość, która przekracza 
przyjęte przez Spółkę kryterium istotności stosowane dla umów zawieranych w ramach segmentu działalności 
budowlanej drogowo-mostowej. 
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