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Treść raportu:

W nawiązaniu do informacji przekazywanych w raportach okresowych Unibep S.A. (Spółka, Emitent) dotyczących 
sporu z Jessheim Vest Bolig og Naering AS (Jessheim Bolig) związanego z realizacją przez Emitenta na rzecz 
Jessheim Bolig w latach 2012 – 2013 inwestycji budowlanej polegającej na budowie 5 budynków modułowych w 
miejscowości Jessheim (Norwegia), Zarząd Spółki informuje, iż w dniu 27 listopada 2017 r. powziął informację o 
wydaniu przez Eidsivating lagmannsrett (tj. norweski sąd II instancji) wyroku w sprawie sądowej prowadzonej z 
powództwa Unibep S.A. i Jessheim Bolig (powództwo wzajemne), na mocy którego Emitent zobowiązany został do 
zapłaty na rzecz Jessheim Bolig kwoty ok. 19,1 mln NOK tj. ok. 8,3 mln PLN (kwota główna) powiększonej o 
wysokość odsetek w kwocie ok. 4,2 mln NOK (tj. 1,8 mln PLN) oraz kosztów postępowania w wysokości ok. 4,8 
mln NOK tj. ok. 2,1 mln PLN za postępowanie przed sądem I instancji i dodatkowo ok. 4,7 mln NOK, tj. ok 2,0 mln 
PLN z tytułu kosztów postępowania przed sądem apelacyjnym. Niezależenie od powyższego Emitent został także 
zobowiązany do zwrotu dodatkowych kosztów postępowania tj. kosztów sędziów rzeczoznawców, przy czym na 
dzień sporządzenia niniejszego raportu bieżącego kalkulacja ww. kosztów nie została sporządzona. Wskazana 
powyżej kwota główna została wyliczona po dokonaniu potrącenia kwot zasądzonych na rzecz Emitenta.

Zgodnie z wyrokiem sąd uznał, że Emitent dopuścił się nieprawidłowości przy realizacji budynków w ramach 
dwóch projektów realizowanych na zlecenie Jessheim Bolig. 

O sporze z Jessheim Bolig Spółka informowała w raportach okresowych za lata 2013 – 2017, w tym na przestrzeni 
2017 roku w m.in. w śródrocznych skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych za III kwartał 2017 roku (str. 
32) i I półrocze 2017 r. (str. 40) oraz skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2016 rok (str. 88).

Emitent informuje, iż zgodnie z wyrokiem, termin na zapłatę zasądzonej kwoty na rzecz Jessheim Bolig został 
ustalony na 8 grudnia 2017 r. Jednocześnie Emitent informuje, iż w jego ocenie podzielenie przez sąd II instancji 
stanowiska sądu I instancji, nadto zasądzenie na rzecz Jessheim Bolig kwot objętych rozszerzonym powództwem 
jest niezasadne, w szczególności nie znajduje potwierdzenia w przedstawionej przez Unibep argumentacji i na 
dzień sporządzenia niniejszego raportu Emitent analizuje możliwości prawne złożenia apelacji od 
przedmiotowego wyroku. Emitent przypomina, iż w związku ze sporem z Jessheim Bolig, w poprzednich okresach 
sprawozdawczych utworzone zostały odpowiednio odpis aktualizujący oraz rezerwa w łącznej wysokości ok. 8 mln 
zł. Opisany powyżej wyrok zostanie ujęty w wynikach finansowych Spółki w IV kwartale 2017 r. z uwzględnieniem 
łącznego wpływu ww. odpisu oraz rezerwy. 

O podjęciu ewentualnych działań odwoławczych Spółka będzie informowała w trybie kolejnych raportów bieżących. 
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