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Zawarcie umów dotyczących nabycia przez spółkę zależną nieruchomości położonych w dzielnicy Białołęka w 
Warszawie
Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Unibep S.A. (Emitent) informuje o podpisaniu w dniu 24 listopada 2021 r. pomiędzy, należącą do Grupy 
Kapitałowej Emitenta i zależną od Unidevelopment S.A., spółką UNI 2 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 
(Kupujący), a spółką jawną z siedzibą w Łajskach (Sprzedający):

-  umowy (Umowa 1) nabycia dwóch nieruchomości położonych w Warszawie w dzielnicy Białołęka 
(Nieruchomość) oraz

- przedwstępnej umowy (Umowa 2) nabycia dwóch sąsiadujących ze sobą nieruchomości położonych w 
Warszawie w dzielnicy Białołęka. 

Przedmiotem Umowy 1 jest przeniesienie na Kupującego własności nieruchomości o powierzchni 0,28ha oraz 
nieruchomości o powierzchni 0,99 ha za zapłatą ceny łącznej w wysokości 10,0 mln zł netto (Cena). 

Przedmiotem Umowy 2 jest nabycie działki o obszarze 0,48 ha oraz działki o obszarze: a) 0,86 ha lub b) nie 
mniejszym niż 0,43 ha (w razie dokonania jej podziału), za łączną cenę (Cena) wynoszącą, odpowiednio, 10,0 mln 
zł netto lub ok. 6,8 mln zł netto w wariancie z podziałem. Umowa przyrzeczona zostanie zawarta nie później niż do 
dnia 31.12.2023 r. O zawarciu umowy przyrzeczonej Emitent poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym. 

Pozostałe warunki Umowy 1 i Umowy 2 nie odbiegają od postanowień typowych dla tego rodzaju umów.

Nabywane nieruchomości zostaną przeznaczone na cele inwestycyjne związane z inwestycją deweloperską w 
ramach której przewidziane jest zrealizowanie ok. 290 lokali mieszkalnych. Rozpoczęcie realizacji w/w inwestycji 
zaplanowane jest na I kwartał 2025 r.  

Obsługa procesu inwestycyjnego w ramach w/w inwestycji będzie należała do Unidevelopment S.A. 

Nabycie przedmiotowych nieruchomości związane jest z zamiarem poszerzenia  oferty deweloperskiej w 
odpowiedzi na rosnący popyt na mieszkania oraz obiecujące perspektywy rynku mieszkaniowego.
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