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Treść raportu:
Zarząd UNIBEP S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 23 września 2016 r. powziął informację o podpisaniu przez 
drugą stronę umowy na realizację budynku w technologii modułowej  w ramach inwestycji pod nazwą  „Dockside 
bygg D” w miejscowości  Tønsberg w Norwegii (Umowa).
Zamawiającym jest Selvaag Bolig Vestfold AS, z siedzibą w Tønsberg  w Norwegii (Zamawiający).
Przedmiotem Umowy jest zaprojektowanie i wykonanie pod klucz  budynku mieszkalnego  w technologii 
modułowej. W budynku o wysokości 5 kondygnacji  naziemnych znajdą się łącznie 52 lokale mieszkalne. 
Wartość Umowy wynosi 33,7 mln NOK netto, co stanowi równowartość ok. 15,8 mln PLN.
Przewidywane rozpoczęcie prac projektowych zostało ustalone na III kwartał 2016 r., prac budowlanych na II 
kwartał 2017 roku, natomiast zakończenie prac zaplanowano w IV kwartale 2017 roku.  
Pozostałe warunki Umowy, w tym w zakresie możliwości odstąpienia od niej, nie odbiegają od warunków 
powszechnie stosowanych na rynku norweskim dla tego typu umów, przy czym strony postanowiły, że Umowa 
może zostać rozwiązana bez konsekwencji dla stron  w przypadku, gdy Zamawiający nie uzyska pozwolenia na 
budowę.
O zawarciu umów na realizację poprzednich etapów inwestycji Emitent informował odpowiednio w raportach 
bieżących nr 17/2016 oraz 42/2015. 
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