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Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

W nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 11/2022 z dnia 10 lutego 2022 r. informującego o przyjęciu do 
realizacji przez spółkę zależną UNIHOUSE S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim [UNIHOUSE] trzech zamówień na 
dostawę modułów, otrzymanych od Adapteo Oyj z siedzibą w Finlandii [Zamawiający], Zarząd UNIBEP S.A. 
[Emitent] informuje, że w dniu 1 marca 2022 r. spółka UNIHOUSE potwierdziła przyjęcie do realizacji kolejnego 
zamówienia [Zamówienie] na dostawę modułów  w wykonaniu umowy ramowej dostawy na lata 2020 – 2022 
zawartej z Zamawiającym [Umowa Ramowa]. 

Przedmiotem Zamówienia jest produkcja łącznie 96 modułów w uzgodnionej z Zamawiającym technologii, które 
będą przeznaczone do wznoszenia budynków użyteczności publicznej [Zamówienia]. 

Wynagrodzenie UNIHOUSE z tytułu realizacji Zamówień wynosi łącznie ok. 11,4 mln PLN netto. 

Produkcja modułów będzie realizowana w II i III kwartale 2022 r., z zastrzeżeniem, że rozpoczęcie prac uzależnione 
jest od uprzedniego otrzymania przez UNIHOUSE zabezpieczeń przewidzianych w Umowie Ramowej. 

Umowa Ramowa  przewiduje karę umowną m.in. za nieterminowe dostawy modułów, która nie może jednak 
przekroczyć 10 % ogólnej wartości opóźnionej dostawy. Pozostałe warunki Umowy Ramowej, w tym w zakresie 
możliwości odstąpienia od złożonych Zamówień oraz przewidzianych zabezpieczeń, nie odbiegają od warunków 
powszechnie stosowanych dla tego typu umów

Emitent przypomina, że Zamawiający jest następcą prawnym CRAMO PLC z siedzibą w Finlandii, z którym 
Emitent, w ramach Oddziału Unihouse, z powodzeniem współpracował w latach ubiegłych w zakresie dostawy 
modułów, w tym na podstawie umowy ramowej na lata 2016 – 2019. 

W efekcie przyjęcia do realizacji Zamówień szacowana wartość portfela segmentu Modułowego 
reprezentowanego przez UNIHOUSE S.A. do realizacji na rok 2022 i lata kolejne wynosi ok. 346,0 mln zł.
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