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Treść raportu:

Zarząd UNIBEP S.A. [Emitent, Spółka] informuje, że w dniu 28 marca 2022 r. zawarł umowę o roboty budowlane 
[Umowa] na realizację przebudowy i rozbudowy hali magazynowo–produkcyjnej w Mszczonowie [Inwestycja].

Zamawiającym jest Mondi Warszawa Sp. z o.o. z siedzibą w Mszczonowie [Zamawiający].

Wynagrodzenie Emitenta z tytułu realizacji Inwestycji wynosi 164,0 mln zł netto [Wynagrodzenie]. 

Rozpoczęcie realizacji Inwestycji nastąpi w II kwartale 2022 r., a zakończenie w III kwartale 2023 r. 

Umowa zastrzega obowiązek zapłaty przez Emitenta na rzecz Zamawiającego kar umownych wyrażonych kwotowo 
lub procentowo m.in. z tytułu opóźnienia w realizacji przedmiotu Umowy w stosunku do kluczowych terminów, a 
także w przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Emitenta – w wysokości 15% 
Wynagrodzenia netto. Łączna wysokość kar umownych, które Zamawiający może naliczyć Emitentowi zgodnie z 
Umową nie może przekroczyć 15% Wynagrodzenia netto. Jednocześnie Zamawiający jest uprawniony do 
dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego, jeżeli szkoda 
przewyższy wysokość kar umownych.

Pozostałe warunki Umowy, w tym w zakresie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy oraz możliwości 
odstąpienia od niej, nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. 

Jest to kolejny projekt w ramach Budownictwa Energetyczno – Przemysłowego realizowany przez Emitenta. O 
zawarciu umowy  na realizację w formule „pod klucz” zadania pn. „Dostosowanie źródła ciepła w Energetyce 
Cieszyńskiej do obowiązujących przepisów ochrony środowiska” Spółka informowała raportem bieżącym nr 
66/2021 z dnia 14 grudnia 2021 r. 

W efekcie zawarcia przedmiotowej Umowy szacowana wartość portfela Emitenta do realizacji w Budownictwie 
Energetyczno - Przemysłowym na rok 2022 r. i lata kolejne wynosi ok. 235,0 mln zł. 
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