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Treść raportu:

Zarząd Unibep S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 17 sierpnia 2021 r. zawarł aneks (Aneks) z Hyundai 
Engineering Co., Ltd. z siedzibą w Seulu (Hyundai, Generalny Wykonawca), działającą poprzez Hyundai 
Engineering Co., Ltd S.A. Oddział w Polsce, do kolejnej umowy o podwykonawstwo (Umowa), określającej zasady 
współpracy pomiędzy Hyundai a Emitentem przy realizacji wskazanego etapu prac w ramach innowacyjnego 
projektu „Polimery Police” realizowanego przez Hyundai dla spółki Grupa Azoty Polyolefins S.A.
 
W związku z zawarciem Aneksu szacunkowe wynagrodzenie Emitenta z tytułu realizacji Umowy wzrosło z kwoty ok. 
2,32 mln EUR do ok. 4,22 mln EUR netto, co stanowi równowartość ok. 19,3 mln PLN netto (Wynagrodzenie), przy 
czym uwzględniając prace objęte Aneksem łączny zakres prac dotychczas zrealizowanych szacowany jest na ok. 
60%. 

Zakończenie realizacji prac objętych Umową, z uwzględnieniem treści Aneksu, uzgodniono na IV kwartał 2021 r. 

W związku z realizacją prac objętych Umową oraz Aneksem przewidziana została możliwość naliczenia przez 
Generalnego Wykonawcę kar umownych m.in. z tytułu opóźnień w realizacji zleconych robót, przy czym 
jednocześnie wysokość kar umownych została ograniczona do 10% Wynagrodzenia. 

Pozostałe warunki współpracy pomiędzy Emitentem a Hyundai w odniesieniu do prac objętych Umową, z 
uwzględnieniem treści Aneksu, w tym w zakresie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy oraz możliwości 
odstąpienia od niej, nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Emitent przypomina, że jako podwykonawca realizuje obecnie na rzecz Hyundai także umowę na wykonanie  
zespołu budynków w zakresie robót wykończeniowych i konstrukcyjnych, o zawarciu i aneksowaniu, której Emitent 
informował w raportach bieżących nr 13/2020 oraz 40/2021. Ponadto Emitent zrealizował na zlecenie Hyundai 
prace związane z organizacją zaplecza budowy w Policach o wartości ok. 2,0 mln EUR netto. 

Mając powyższe na uwadze Emitent wskazuje, iż w ramach współpracy z Hyundai łączna wartość prac zleconych 
dotychczas Emitentowi wyniosła ok. 25,32 mln EUR netto, co stanowi równowartość ok. 115,7 mln PLN netto.
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