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Treść raportu:

Zarząd UNIBEP S.A. (Emitent, Spółka) informuje o zawarciu w dniu 9 października 2020 r. przez spółkę zależną,
UNIHOUSE S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim (UNIHOUSE), umowy na realizację w technologii modułowej
inwestycji pn. „Storgatan 66” w Sundsvall w Szwecji (Umowa).
Przedmiotem Umowy jest zaprojektowanie i wykonanie części modułowej 5 – kondygnacyjnego budynku, w
którym znajdzie się 56 lokali mieszkalnych (Inwestycja).
Zamawiającym jest PICEA BYGG AB z siedzibą w Sundsvall w Szwecji (Zamawiający).
Wynagrodzenie z tytułu realizacji Umowy wynosi ok. 38,5 mln SEK netto, co stanowi równowartość ok. 16,5 mln
PLN netto.
Rozpoczęcie prac projektowych zaplanowano w IV kwartale 2020 r., a prac budowlanych w I kwartale 2021 r., przy
czym rozpoczęcie produkcji przez UNIHOUSE zostanie potwierdzone w momencie otrzymania przez
Zamawiającego finansowania na realizację Inwestycji, co powinno nastąpić w IV kwartale 2020 r. Natomiast
zakończenie Inwestycji przewidziano na III kwartał 2021 r. Jednocześnie Umowa może zostać rozwiązana, jeżeli do
końca marca 2021 r. Zamawiający nie potwierdzi możliwości rozpoczęcia produkcji.
Umowa zastrzega obowiązek zapłaty kar umownych przez UNIHOUSE na rzecz Zamawiającego z tytułu opóźnienia
w realizacji prac. Łączna wysokość kar umownych nałożonych na UNIHOUSE nie może przekroczyć 5 %
Wynagrodzenia netto.
Inwestycja będzie realizowana zgodnie z ABT 06 – standardem budowlanym obowiązującym w Szwecji. Pozostałe
warunki Umowy, w tym w zakresie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy i możliwości odstąpienia od niej,
nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.
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