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Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Unibep S.A. [Spółka, Emitent] informuje, iż w dniu 9 listopada 2021 roku Rada Nadzorcza Spółki wydała 
Zarządowi Spółki kierunkowe rekomendacje  odnoszące się do:

a] utworzenia nowego segmentu działalności w postaci budownictwa  energetyczno – przemysłowego, w oparciu 
o rozwój organiczny dedykowanego pionu organizowanego w ramach struktur Emitenta, jak również o ewentualne 
procesy akwizycyjne (M&A), mając w szczególności na uwadze nowe technologie, trendy środowiskowe i 
konsumenckie będące odpowiedzią na potrzeby związane z koniecznością transformacji polskiej gospodarki w 
kierunku zero- i niskoemisyjnej; koncentrując się na założeniach zielonej gospodarki, intencją jest chęć realizacji 
projektów o wysokiej efektywności energetycznej; 

b] analizy scenariusza obejmującego możliwość przeprowadzenia oferty publicznej oraz wprowadzenia na rynek 
regulowany prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji spółki zależnej 
Unidevelopment S.A., odpowiadającej w Grupie Kapitałowej Unibep za segment deweloperski, przy założeniu, iż 
niezależnie od struktury ewentualnej oferty publicznej intencją pozostałoby utrzymanie kontroli Emitenta nad 
Unidevelopment. 

Jednocześnie Emitent informuje, iż na dzień podjęcia przez Radę Nadzorczą Spółki ww. rekomendacji nie zostały 
uruchomione działania względem akwizycji (M&A) w segmencie budownictwa energetyczno – przemysłowego ani 
względem przeprowadzenia oferty publicznej Unidevelopment. 

O ewentualnych, kolejnych istotnych decyzjach odnoszących się, odpowiednio, do utworzenia segmentu 
działalności w postaci budownictwa energetyczno – przemysłowego  oraz ewentualności oferty publicznej 
Unidevelopment, Emitent będzie informował w trybie właściwych raportów. 
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