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Temat
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Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść  raportu:

UNIBEP S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 21 stycznia br. (umowa wchodzi w życie z dniem 2 lutego 2009 r.) 
pomiędzy UNIBEP S.A., a Bogdanem Józefem Makowskim i Arturem Pawłem Makowskim została zawarta umowa 
sprzedaży 100% udziałów MAKBUD Sp. z o.o. z siedzibą w Łomży. Łączna cena zapłaty została okreś lona na 
16.500.000 zł i będzie zapłacona w ratach. Ostatnia transza płatności zostanie dokonana w ciągu 6 miesięcy od 
dnia zawarcia umowy. 

Udziały zostaną nabyte ze środków własnych Emitenta.

UNIBEP S.A. informuje, że pomiędzy Emitentem i osobami zbywającymi udziały nie istnieją żadne powiązania.

Emitent informuje, że niniejsza umowa jest wykonaniem umowy przedwstępnej i stanowi umowę przyrzeczoną o 
której Emitent informował w formie raportu bieżącego Nr 41/2008 z dnia 23 grudnia 2008 r.

MAKBUD Sp. z o.o. to podmiot, który powstał w wyniku wniesienia aportem Przedsiębiorstwa 
Budowlano-Drogowego „Makbud” Bogdan Józef Makowski do Przedsiębiorstwa Budowlano Drogowego ARTBUD 
Sp. z o.o.

Za ubiegły rok Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowe „Makbud” Bogdan Józef Makowski osiągnęło przychody  w 
wysokości netto ok. 25,1 mln zł i zysk netto w wysokości ok. 2,36 mln zł, zaś  Przedsiębiorstwo Budowlano 
Drogowe ARTBUD Sp. z o.o. przychody w wysokości netto ok. 6,71 mln zł i zysk netto w wysokości ok. 0,52 mln zł.

UNIBEP S.A. okreś lił niniejsze aktywa za znaczące w oparciu o §2 ust. 1 pkt. 52 z uwzględnieniem ust. 5 
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych 
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Podstawa prawna:
§5 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i 
okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r., Nr 209, poz. 1744).

UNIBEP SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

UNIBEP S.A. Budownictwo (bud)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji  GPW w W-wie)

17-100 Bielsk Podlaski

(kod pocztowy) (miejscowość)

3 maja 19

(ulica) (numer)

085 730 70 61 085 730 68 68

(telefon) (fax)

biuro@unibep.pl www.unibep.pl

(e-mail) (www)

543 -02-00-365 000058100

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Komisja Nadzoru Finansowego

1



RB 4 2009UNIBEP S.A.

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkc ja Podpis

2009-01-21 Jan Mikołuszko Prezes Zarządu Jan Mikołuszko

Komisja Nadzoru Finansowego

2


