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Treść raportu:

UNIBEP S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 29 lipca 2010 r., podpisał umowę na budowę osiedla
mieszkaniowego położonego przy ul. 1000-lecia PP w Białymstoku. Zamawiającym jest „Rogowski Budownictwo”
Radosław Rogowski z siedzibą w Białymstoku.
Inwestycja składać się będzie z 138 mieszkań, 39 lokali użytkowych, 198 miejsc postojowych w garażach
podziemnych. Całkowita powierzchnia inwestycji to ponad 29 tys. m2, w tym ponad 15 tys. m2 powierzchni
użytkowej mieszkań.
Wynagrodzenie: 39.000.000 PLN netto. Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy.
Termin realizacji umowy: rozpoczęcie robót w ciągu 3 dni od uzyskania ostatecznej decyzji na budowę i
przekazania placu budowy – zakończenie budowy 30.04.2012.
Wejście w życie umowy jest uzależnione od uzyskania przez Zamawiającego ostatecznej decyzji pozwolenia na
budowę do dnia 31.10.2010 r.
Warunki niniejszej umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Kary
umowne wynoszą maksymalnie 10% wynagrodzenia, Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania
przewyższającego kary umowne.
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 nie spełnia kryterium znaczności.
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