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Treść raportu:

W nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 15/2022 z dnia 24 lutego 2022 r. informującego m.in. o ograniczeniu 
działalności na rynku białoruskim z powodu niestabilnej sytuacji społeczno-gospodarczej w tym kraju, która nie 
gwarantuje bezpieczeństwa prowadzenia tam działalności oraz informacji przekazywanych w tym zakresie w 
raportach okresowych, Zarząd Unibep S.A. [Emitent, Spółka] informuje, że w dniu 28 lutego 2022 r. zawarł  z  
przedsiębiorstwem komunalnym „Akwa Mińsk” z siedzibą w Mińsku [Zamawiający] dwa porozumienia 
rozwiązujące, dotyczące odpowiednio, warunkowej umowy na realizację kompleksu sportowo – rekreacyjnego 
przy ul. Kazimirovskaia w Mińsku, o zawarciu której Emitent informował m.in. w raporcie bieżącym nr 53/2019, oraz 
warunkowej umowy w przedmiocie realizacji obiektu sportowo – rekreacyjnego „FOK LUCHINY” przy ulicy Łucziny 
w Mińsku, o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 55/2019.  Zgodnie z treścią w/w porozumień umowy 
ulegają rozwiązaniu z dniem 4 marca 2022 r. 

Emitent nie posiada innych umów o roboty budowlane zawartych na rynku białoruskim. 

W rezultacie powyższych działań Spółka informuje, że nie prowadzi na terenie Republiki Białoruś żadnych prac 
budowlanych, jak również nie czyni starań w celu pozyskania nowych kontraktów. Intencją Spółki jest wycofanie się 
z rynku białoruskiego po wykonaniu zobowiązań serwisowych względem dotychczasowych kontrahentów. 

UNIBEP SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

UNIBEP S.A. Budownic two (bud)

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

17-100 Bielsk Podlaski

(kod pocztowy) (miejscowość)

3 Maja 19

(ulica) (numer)

085 731 80 00 085 730 68 68 

(telefon) (fax)

biuro@unibep.pl www.unibep.pl

(e-mai l) (www)

543-02-00-365 000058100

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkc ja Podpis

2022-02-28 Leszek Marek Gołąbiecki Prezes Zarządu Leszek Marek Gołąbiecki

Komisja Nadzoru Finansowego

1


