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Treść raportu:

Zarząd UNIBEP S.A. (Emitent, Spółka) informuje o zawarciu w dniu 2 lutego 2021 r. przez spółkę zależną,
UNIHOUSE S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim (UNIHOUSE), umowy na realizację w technologii modułowej
inwestycji pn. „Signaturhagen” w Kongsberg w Norwegii (Umowa).
Przedmiotem Umowy jest zaprojektowanie i wykonanie części modułowej inwestycji składającej się z 48
mieszkań zlokalizowanych w 4 budynkach (Inwestycja).
Zamawiającym jest Signaturhagen Kongsberg AS z siedzibą w Oslo w Norwegii (Zamawiający).
Wynagrodzenie z tytułu realizacji Umowy wynosi ok. 80,2 mln NOK netto, co stanowi równowartość ok. 34,9 mln
PLN netto (Wynagrodzenie).
Rozpoczęcie prac projektowych zaplanowano w I kwartale 2021 r., a zakończenie Inwestycji przewidziane jest na II
kwartał 2022 r.
Realizacja Umowy została uzależniona od jej zatwierdzenia przez Radę Dyrektorów w ramach struktur
Zamawiającego, co powinno nastąpić do końca lutego 2021 r. W razie braku akceptacji Umowy ulegnie ona
automatycznemu rozwiązaniu, o czym Emitent poinformuje w trybie kolejnego raportu bieżącego. W takim
przypadku żadnej ze stron nie przysługują roszczenia odszkodowawcze.
Pozostałe warunki Umowy, w tym w zakresie kar umownych, zabezpieczenia należytego wykonania Umowy i
możliwości odstąpienia od niej, nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.
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