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Treść raportu:

Zarząd Unibep S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 16 listopada 2017 r. podpisał umowę na realizację w 
systemie generalnego wykonawstwa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. 
Ostrobramskiej/Rodziewiczówny w Warszawie wraz z elementami infrastruktury (Umowa). 

Zamawiającym jest Mill-Yon Gdańsk Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – spółka wchodząca w skład 
międzynarodowego holdingu ILDC (Zamawiający). 

Przedmiotem umowy jest realizacja drugiego etapu przedsięwzięcia inwestycyjnego, polegająca na 
kompleksowym wykonaniu budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami usługowymi oraz garażem i 
niezbędną infrastrukturą techniczną. 

W budynku o wysokości 9 kondygnacji nadziemnych znajdzie się 220 lokali mieszkalnych, 22 lokale usługowe  
oraz 250 stanowisk parkingowych w dwukondygnacyjnym garażu.   

Terminy realizacji inwestycji: IV kwartał 2017 r. – III kwartał 2019 r.  

Wynagrodzenie ryczałtowe Emitenta z tytułu realizacji Umowy wynosi 54,0 mln zł netto. 

Umowa zastrzega obowiązek zapłaty kar umownych przez Emitenta na  rzecz Zamawiającego m.in. za opóźnienie 
w realizacji Umowy z przyczyn leżących po stronie Emitenta oraz z tytułu odstąpienia od Umowy. Łączna wysokość 
kar umownych nie może przekroczyć 10% wynagrodzenia. Jednocześnie każda ze stron jest uprawniona do 
dochodzenia odszkodowania do wysokości poniesionej szkody na zasadach ogólnych.  

Pozostałe postanowienia Umowy, w tym w zakresie zabezpieczenia należytego wykonania, nie odbiegają od 
standardów powszechnie stosowanych dla tego typu umów. 

Jednocześnie Spółka przypomina, że obecnie finalizuje realizację pierwszego etapu przedsięwzięcia 
inwestycyjnego przy ul. Ostrobramskiej/Rodziewiczówny w Warszawie, o czym informowała raportem bieżącym nr 
52/2015.  
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