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Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2015 oraz nr 39/2015 w sprawie umowy zawartej pomiędzy Unibep S.A. 
(Spółka) a Triniti Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Grodnie (Zamawiający) na realizację centrum handlowego w 
Grodnie w Republice Białoruś (Umowa) oraz raportu bieżącego nr 46/2016 w sprawie zawarcia przez 
Zamawiającego umowy dotyczącej finansowania realizacji inwestycji objętej Umową (Kredyt), Zarząd Spółki 
informuje, iż w dniu 10 lutego 2017 r. zawarł aneks, na mocy którego w szczególności:
- zmianie uległ zakres prac objętych Umową w tym w szczególności anulowany został zakres prac zleconych na 
mocy aneksu, o zawarciu którego Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 39/2015, przy czym łączne 
wynagrodzenie netto z tytułu realizacji Umowy pozostało na dotychczasowym poziomie, 
- zmianie uległy okoliczności wejścia Umowy w życie i aktualnie Umowa wejdzie w życie z dniem 15 lutego 2017 
roku. Tym samym kwestia spełnienia warunków technicznych Kredytu, o których mowa w raporcie bieżącym nr 
46/2016 nie ma aktualnie wpływu na wejście Umowy w życie, przy czym do momentu uruchomienia środków z 
Kredytu inwestycja będzie finansowana ze środków własnych Zamawiającego, 
- termin zakończenia prac objętych Umową został określony na koniec sierpnia 2018 r.
W pozostałym zakresie zawarty w dniu dzisiejszym aneks nie wprowadza istotnych zmian do postanowień Umowy.
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