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Legnicy  
Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd UNIBEP S.A. [Emitent, Spółka] informuje, że w dniu 17 sierpnia 2022 r. zawarł z Viessmann Technika 
Grzewcza Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy [Zamawiający] umowę [Umowa], której przedmiotem jest budowa obiektu 
produkcyjno – magazynowego z pomieszczeniami biurowymi w Legnicy w województwie dolnośląskim 
[Inwestycja]. 

Wynagrodzenie  ryczałtowe z tytułu realizacji Inwestycji wyniesie ok. 380,0 mln zł netto lub ok. 370,5 mln zł netto - w 
przypadku wdrożenia optymalizacji zaproponowanych przez Emitenta [Wynagrodzenie]. 

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

Umowa zastrzega obowiązek zapłaty przez Emitenta na rzecz Zamawiającego kar umownych, wyrażonych 
procentowo lub kwotowo, m.in. za opóźnienie w realizacji przedmiotu Umowy będące następstwem okoliczności, 
za które Emitent ponosi odpowiedzialność lub w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie 
Emitenta, przy czym łączna wysokość kar umownych, jakimi może zostać obciążony Emitent nie może przekroczyć 
12,5% Wynagrodzenia netto. Jednocześnie Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na 
zasadach ogólnych kodeksu cywilnego, jeżeli strata poniesiona przez Zamawiającego przekroczy wysokość kar 
umownych określonych w Umowie. 

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.

Zawarcie przedmiotowej Umowy jest potwierdzeniem przyjętej strategii rozwoju Grupy Unibep akcentującej 
obecność Emitenta na rynku budownictwa energetyczno - przemysłowego. Potwierdza to także posiadanie przez 
Grupę Unibep zasobów i potencjału do realizacji specjalistycznych zleceń z obszaru energetyki przemysłowej.

W efekcie zawarcia przedmiotowej Umowy szacowana wartość portfela Emitenta w Budownictwie Energetyczno – 
Przemysłowym w III – IV kwartale 2022 r. i na lata kolejne wynosi ok. 690,0 mln zł netto.
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