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Treść raportu:

W nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 36/2019 w przedmiocie zawarcia warunkowej umowy (Umowa) z
RDM Management Konstancin I sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie (Zamawiający) na realizację galerii
handlowej w Konstancinie Jeziorna oraz do raportu bieżącego nr 46/2019 informującego o zawarciu aneksu nr 1
do Umowy, Zarząd Unibep S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 30 marca 2020 r. podpisał aneks nr 2 do Umowy
(Aneks), mocą którego Strony ponownie zmodyfikowały treść warunku wejścia Umowy w życie.
Zgodnie z treścią Aneksu, Umowa wchodzi w życie z dniem przekazania Emitentowi przez Zamawiającego
oświadczenia banku finansującego Zamawiającego o spełnieniu warunków uruchomienia kredytu udzielanego
na realizację Inwestycji wraz z dokumentem Term Sheet w zakresie przyznanego kredytu (Warunek), co powinno
nastąpić do dnia 30 czerwca 2020 r.
Strony uzgodniły ponadto, że terminy realizacji oraz warunki handlowe, w tym wynagrodzenie Emitenta, będą
renegocjowane z uwzględnieniem aktualnej sytuacji rynkowej, zaś brak ich uzgodnienia będzie uprawniać
Wykonawcę do odstąpienia od Umowy w terminie wskazanym w Aneksie bez ponoszenia z tego tytułu żadnych
konsekwencji.
W pozostałym zakresie postanowienia Umowy nie uległy zmianie.
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