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Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd UNIBEP S.A. [Emitent, Spółka] informuje, że w dniu 29 lipca 2022 r. zawarł z Viessmann Technika 
Grzewcza Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy [Zamawiający] list intencyjny [List Intencyjny], którego przedmiotem jest 
określenie kluczowych warunków realizacji przez Spółkę projektu w zakresie budowy zakładu produkcji pomp 
ciepła w Legnicy w województwie dolnośląskim [Inwestycja]. 

Zgodnie z Listem Intencyjnym strony zamierzają określić warunki współpracy w zakresie realizacji Inwestycji w 
odrębnej umowie o roboty budowalne [Umowa], której szczegółowe postanowienia pozostają w toku uzgodnień. 
Zgodnie z intencjami stron zawarcie Umowy powinno nastąpić do dnia 16 sierpnia 2022 r. 

Niezależnie od powyższego, w Liście Intencyjnym określone zostały podstawowe parametry Umowy, takie jak w 
szczególności:
a) wynagrodzenie ryczałtowe należne Spółce za wykonanie przedmiotu Umowy w wysokości ok. 380,0 mln zł netto 
lub ok. 370,5 mln zł netto - w przypadku wdrożenia optymalizacji zaproponowanych przez Emitenta; 
b)termin realizacji Inwestycji wynoszący 13,5 miesiąca od dnia przekazania terenu budowy przez Zamawiającego; 
c) łączny limit kar umownych wynoszący 12,5% wynagrodzenia. 

Jednocześnie Spółka jest uprawniona do rozpoczęcia realizacji prac przygotowawczych w ramach Inwestycji. 

O zawarciu Umowy Emitent poinformuje w kolejnym raporcie bieżącym. 
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