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Treść raportu:

UNIBEP S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 11 lutego 2010 r. otrzymał od spółki Zielony Żoliborz Sp. z o.o. z
siedzibą w Warszawie („Zamawiający”) zawiadomienie o ziszczeniu się warunku zawieszającego i wejściu w życie
umowy na realizację w systemie generalnego osiedla mieszkaniowego „Zielony Żoliborz Etap B” położonego w
Warszawie przy ul. Rydygiera. Warunkiem zawieszającym było podpisania przez Zamawiającego umowy
kredytowej w sprawie finansowania budowy przedmiotowej inwestycji co nastąpiło w dniu 10 lutego 2010 r.
O podpisaniu przedmiotowej umowy Emitent informował raportem bieżącym Nr 5 z dnia 21 stycznia 2010 r.
Przedmiotem zamówienia jest wybudowanie na podstawie dostarczonej dokumentacji technicznej osiedla
mieszkaniowego „Zielony Żoliborz Etap B” w Warszawie o powierzchni całkowitej nadziemnej 36.387,2 m2 oraz
powierzchni użytkowej mieszkań 20.059,6 m2 w którym znajdować się będzie się 303 mieszkania.
Wynagrodzenie wykonawcy wynosi: 70.533.140 PLN netto. Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy. Zamawiający
przewiduje możliwość zlecenia robót dodatkowych.
Termin realizacji umowy: rozpoczęcie prac nastąpi w ciągu 7 dni od wejścia w życie umowy, zakończenie realizacji
umowy - 31 października 2011 r.
Warunki niniejszej umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Kary
umowne łącznie nie mogą przekroczyć 15% wynagrodzenia.
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 spełnia kryterium znaczności.
Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 4 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).
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