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Treść raportu:

Zarząd Unibep S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 20 sierpnia 2018 r. zawarł umowę o roboty budowlane na 
realizację Centrum Handlowo – Usługowego przy ul. Łomaskiej w Białej Podlaskiej (Umowa). 

Zamawiającym jest Karuzela Biała Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 

Przedmiotem Umowy jest realizacja budynku handlowo-usługowego jednopoziomowego wraz z drogami 
wewnętrznymi oraz przebudową ronda przy ulicy Łomaskiej w Białej Podlaskiej.  W budynku znajdzie się 45 lokali 
usługowych oraz 618 miejsc parkingowych w parkingu naziemnym (Inwestycja, Zakres Podstawowy).
 
Termin zakończenia realizacji Inwestycji ustalony został na IV kwartał 2019 r. 

Wynagrodzenie Emitenta za wykonanie Inwestycji nie przekroczy kwoty ok. 60 mln zł netto (Wynagrodzenie).
 
Ponadto w ramach Umowy Zamawiający może fakultatywnie zlecić Emitentowi wykonanie również prac 
wykończeniowych za odrębnym wynagrodzeniem (Zakres Dodatkowy), w oparciu o odrębne zlecenie od 
Zamawiającego.

Umowa zastrzega obowiązek zapłaty kar umownych przez Emitenta na rzecz Zamawiającego m.in. za zwłokę w 
realizacji przedmiotu Umowy, czy też odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 
Emitenta, przy czym łączna wysokość kar umownych ze wszystkich tytułów nie może przekroczyć 10 % 
Wynagrodzenia netto za dany Zakres. Zastrzeżenie kar umownych nie pozbawia Zamawiającego możliwości 
dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych, z tym jednak 
zastrzeżeniem, że łączna kwota odpowiedzialności Emitenta nie przekroczy 20 % Wynagrodzenia netto za dany 
Zakres. Pozostałe warunki Umowy, w tym w zakresie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy oraz 
możliwości odstąpienia od niej, nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. 
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