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Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14/2017 oraz 17/2017 w sprawie warunkowej umowy inwestycyjnej 
(Umowa Inwestycyjna) dotyczącej realizacji przedsięwzięcia budowlanego na części nieruchomości należącej do 
spółki z Grupy Kapitałowej CPD, tj. spółki 4/113 Gaston Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. 
k. (Spółka Komandytowa) w dzielnicy Ursus w Warszawie, jak również raportu bieżącego nr 38/2017 
informującego m.in. o prowadzonych przez strony uzgodnieniach mających na celu dokonanie w umowie 
formalnych zmian związanych z brakiem konieczności uzyskania zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i 
Konsumentów dla wejścia Unidevelopment S.A. do Spółki Komandytowej, Zarząd UNIBEP S.A. (Spółka, Emitent) 
informuje o podpisaniu w dniu 2 sierpnia 2017 r. aneksu do w/w umowy (Aneks), mocą którego potwierdzono 
m.in., iż zgoda Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nie jest potrzebna dla wejścia przez 
Unidevelopment S.A. do Spółki Komandytowej i realizacji wspólnego przedsięwzięcia z grupą kapitałową CPD.

Mając powyższe na uwadze, dnia 2 sierpnia 2017 r. Unidevelopment S.A. wstąpiła do Spółki Komandytowej, w 
której Unidevelopment S.A. posiada 50% udziału w zysku, jak również z tym dniem Umowa Inwestycyjna weszła w 
życie.  

Dodatkowo  Emitent informuje, że także w dniu 2 sierpnia 2017 r. Gaston Investments sp. z o.o. dokonała 
sprzedaży ogółu praw i obowiązków komplementariusza w spółce 4/113 Gaston Investments spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. na rzecz Smart City sp. z o.o., w konsekwencji czego Smart City sp. z o.o. 
wstąpiła do Spółki Komandytowej w charakterze komplementariusza, a tym samym  doszło do zmiany nazwy 
Spółki Komandytowej na Ursa Park Smart City spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa. 
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