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Treść raportu:

Zarząd Unibep S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu  1 czerwca 2020 r. zawarł umowę ramową (Umowa 
Ramowa) dotyczącą realizacji  Programu budowy mieszkań „Allmänyttans Kombohus” na terenie Szwecji 
(Program). 

Zamawiającym jest Sveriges Allmännytta AB (fd SABO)  z siedzibą w Sztokholmie (Zamawiający).

Umowa Ramowa przewiduje możliwość zlecenia Emitentowi w trybie odrębnych zamówień czynności związanych 
z zaprojektowaniem i wykonaniem pod klucz standardowych budynków mieszkalnych w technologii modułowej w 
ramach programu budowy mieszkań „Allmänyttans Kombohus” (Inwestycja). 

Program będzie realizowany w latach 2020-2026. W ramach Programu  można wyróżnić dwie części, z czego 
pierwsza dotyczy realizacji budynków 2 – 6 piętrowych, a druga budynków 6 – 8 piętrowych, przy czym udział 
Emitenta w Programie ograniczać się będzie do ubiegania się o udzielenie zamówień w ramach pierwszej części 
Programu. Zgodnie z szacunkami Zamawiającego w ramach Programu zrealizowanych zostanie ok. 25 000 
mieszkań na terenie całej Szwecji. Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Emitent nie posiada danych 
odnośnie ilości mieszkań planowanej do realizacji w ramach poszczególnych części Programu. 

Umowa Ramowa jest jedną z trzech umów ramowych dotyczących w/w Inwestycji podpisywanych przez 
Zamawiającego z podmiotami wyłonionymi w trybie dialogu konkurencyjnego, co oznacza że Zamawiający 
każdorazowo będzie dokonywał wyboru wykonawcy wyłącznie spośród trzech podmiotów zakontraktowanych w 
ramach umów ramowych, zgodnie z wcześniej określonymi kryteriami wyboru (czas dostawy, zużycie energii, 
deklaracja klimatyczna, dostosowanie architektury do działki inwestycji).  

Umowa nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych. Pozostałe warunki Umowy Ramowej, w tym w 
zakresie możliwości odstąpienia od niej, nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu 
umów.

Emitent wskazuje, że czynności operacyjne związane z realizacją ewentualnych zamówień otrzymywanych w 
ramach Umowy Ramowej, będą wykonywane za pośrednictwem spółki zależnej, UNIHOUSE S.A. 
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