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Treść raportu:

UNIBEP S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 29 stycznia 2010 r. podpisał porozumienie z Zamawiającym o
rozwiązaniu umowy dotyczącej budowy kompleksu apartamantowców w Soczi w Rosji.
Zamawiający: OOO „Oazis” z siedzibą w Soczi, spółka celowa należąca do OOO RGS NEDWIŻIMOST.
Przedmiotowa umowa dotyczyła wybudowania przez Emitenta na terenie Federacji Rosyjskiej w mieście Soczi
kompleksu 5 apartamentowców wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.
UNIBEP S.A. wykonał na przedmiotowej umowie roboty przygotowawczy które były sfinansowane ze środków
własnych Zamawiającego. Łączna wartość robót wykonanych przez UNIBEP S.A. wyniosła ok. 10% wartości
kontraktu (wartość kontraktu brutto: 109.502.766 EUR). W 2009 r. Zamawiający prowadził negocjacje dotyczące
pozyskania kredytu bankowego, które zakończyły się niepowodzeniem, w związku z czym Strony postanowiły
rozwiązać umowę. Zamawiający w całości uregulował wynagrodzenie za wykonane roboty.
Przedmiotowa umowa miała charakter umowy znaczącej – wartość początkowa brutto: 109.502.766 EUR.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowego kontraktu Emitent opublikował w Prospekcie emisyjnym (s.
79 Prospektu).
Emitent na potrzeby raportowania stosuje kryterium określania znaczących umów w oparciu §2 ust. 1 pkt 44 lit. b)
Rozporządzenia – tj. 10% wartości przychodów ze sprzedaży grupy kapitałowej Emitenta za okres ostatnich 4
kwartałów obrotowych. Wskazana umowa spełniała kryterium znaczności.
Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji
bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za
równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z
dnia 28 lutego 2009 r., Nr 33, poz. 259).

UNIBEP SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
UNIBEP S.A.

Budownictwo (bud)

(skróc ona nazwa emitenta)
17-100

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

Bielsk Podlaski

(kod pocztowy)

(miejscowość)

3 maja

19
(ulica)

(numer)

085 730 70 61

085 730 68 68
(telefon)

(fax)

biuro@unibep.pl

www.unibep.pl
(e-mail)

(www)

543 -02-00-365

000058100
(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko/Funkc ja

Podpis

Komisja Nadzoru Finansowego

1

UNIBEP S.A.
2010-01-29

RB 8 2010
Jan Mikołuszko

Prezes Zarządu

Jan Mikołuszko

Komisja Nadzoru Finansowego

2

