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Treść raportu:

Zarząd Unibep S.A. (Spółka, Emitent) informuje o zawarciu w dniu 23 marca 2018 r. warunkowej umowy na 
realizację w systemie generalnego wykonawstwa przejścia granicznego „Szeginie” na granicy ukraińsko-polskiej 
(Umowa). 

Zamawiającym jest Państwowa Służba Fiskalna Ukrainy (Zamawiający).

Przedmiotem Umowy jest zaprojektowanie oraz wykonanie kompleksu robot budowlanych i instalacyjnych 
związanych z rekonstrukcja przejścia granicznego „Szeginie” na granicy ukraińsko-polskiej (Inwestycja).  

Wartość Umowy wynosi ok. 15,6 mln EURO netto, co stanowi równowartość kwoty ok. 66 mln PLN netto. 

Inwestycja będzie realizowana z kredytu udzielonego przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej Rządowi Ukrainy 
zgodnie z odrębnymi ustaleniami i umową uzgodnionymi między w/w stronami, a rozliczenia (płatności) z tytułu 
realizacji Umowy będą realizowane bezpośrednio na rzecz Emitenta za pośrednictwem Banku Gospodarstwa 
Krajowego. 

Zakończenie realizacji Umowy zostało zaplanowane na III kwartał 2020 r. 

Umowa przewiduje postanowienia odnośnie możliwości naliczenia przez Zamawiającego kar umownych za 
naruszenie obowiązków umownych w tym m.in.: 
- za zwłokę w realizacji robót - w wysokości stopy dyskontowej Narodowego Banku Ukrainy liczonej od wartości 
nieterminowych robót w wymiarze dziennym, 
- za naruszenie innych obowiązków związanych z wykonywaniem prac - w wysokości podwójnej stopy dyskontowej 
Narodowego Banku Ukrainy.

Umowa nie określa limitu kar umownych jakie mogą zostać nałożone z tytułu wykonania jej przedmiotu. Pozostałe 
postanowienia umowne, w tym w zakresie zabezpieczenia oraz możliwości odstąpienia od Umowy nie odbiegają 
od przyjętych standardów stosowanych dla tego rodzaju umów. W zakresie nieuregulowanym w Umowie 
obowiązuje prawo ukraińskie. 

Warunkiem wejścia Umowy w życie jest pisemna akceptacja jej treści przez ministerstwa Finansów, odpowiednio 
Polski oraz Ukrainy, zgodnie z procedurą przewidzianą w Umowie. Umowa wchodzi w życie po upływie 15 dni od 
dnia spełnienia warunku, o którym mowa powyżej.
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