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UNIBEP S.A. podpisał dwie umowy w Norwegii
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

UNIBEP S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 20 grudnia 2010 r. podpisała umowę na wykonanie budynku
wielorodzinnego w Lillestrom w Norwegii. Zamawiającym jest norweska spółka: E.G. Bygg Oslo A.S.
Przedmiotem umowy jest wykonanie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z 53 mieszkaniami oraz częścią
usługową. Mieszkania będą wykonane w standardzie „pod klucz”. Łączna powierzchnia obiektu ok. 4,4 tys. m2.
Termin realizacji inwestycji: 20.12.2010 – 14.11.2011
Wynagrodzenie: 37 082 386 NOK netto, tj. 18 845 256 PLN netto (wg. kursu NBP z dnia 21.12.2010)
Warunki niniejszej umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Kary
umowne nie mogą przekroczyć 10% wartości umowy.
UNIBEP S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 20 grudnia 2010 r. podpisała umowę na wykonanie budynku
akademika w miejscowości Drammen w Norwegii. Zamawiającym jest norweska spółka: Byggepartner A.S.
Przedmiotem umowy jest wykonanie 24 pokojowego budynku w standardzie „pod klucz” w technologii modułowej
wraz z instalacjami.
Termin realizacji inwestycji: 20.12.2010 – 01.06.2011
Wynagrodzenie: 7 522 200 NOK netto, tj. 3 776 144 PLN netto (wg. kursu NBP z dnia 21.12.2010)
Warunki niniejszej umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Kary
umowne nie mogą przekroczyć 10% wartości umowy.
Emitent na potrzeby raportowania stosuje kryterium określenia znaczących umów w oparciu o §2 ust. 1 pkt. 44 lit.
(b) Rozporządzenia – tj. 10% wartości przychodów ze sprzedaży grupy kapitałowej Emitenta za okres ostatnich 4
kwartałów obrotowych.
Wskazane umowy nie spełniają kryterium znaczności.
Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
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