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Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd UNIBEP S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 2 lipca 2021 r. spółka zależna od Emitenta, 
UNIHOUSE S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim, powzięła informację o podpisaniu z dniem 29 czerwca 2021 r. 
przez Torgata 2 Sarpsborg  AS  z siedzibą w Jessheim w Norwegii (Zamawiający) umowy na realizację w 
technologii modułowej inwestycji pn. „Torggata 4” w Sarpsborg w Norwegii (Umowa). 

Przedmiotem Umowy jest zaprojektowanie i realizacja w technologii modułowej budynku,  w którym znajdą się 32 
lokale mieszkalne oraz 2 pomieszczenia usługowe (Inwestycja).    

Wynagrodzenie z tytułu realizacji Umowy wynosi  ok. 3,4 mln EUR netto, co stanowi równowartość ok. 15,3 mln 
PLN netto (Wynagrodzenie). 

Realizacja prac projektowych rozpocznie się w III kwartale 2021 r. Natomiast rozpoczęcie prac budowlanych 
planowane jest na I kwartał 2022, a zakończenie inwestycji na II kwartał 2022 roku, z zastrzeżeniem, że warunkiem 
rozpoczęcia prac budowlanych jest uzyskanie przez Zamawiającego pozwolenia na rozpoczęcie prac.
 
Pozostałe warunki Umowy, w tym w zakresie kar umownych, zabezpieczenia należytego wykonania Umowy i 
możliwości odstąpienia od niej, nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. 

To już piąta umowa zawarta przez Unihouse S.A. w 2021 r. dotycząca rynku norweskiego. 
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