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Treść raportu:

UNIBEP S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 22 grudnia 2010 r., został zrealizowany jeden z warunków wejścia w
życie umowy na budowę hotelu Viktoria w Mińsku na Białorusi.
W dniu 22 grudnia 2010 r. Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał, jako kredytodawca, umowę kredytową dla
nabywcy z białoruskim bankiem JSC „Savings Bank „Belarusbank” na kwotę 45,4 mln EUR. Przeznaczeniem
kredytu jest finansowanie 85% wartości kontraktu eksportowego zawartego między UNIBEP S.A. jako
eksporterem i firmą białoruską Miejskie Państwowe Przedsiębiorstwo „Biznes Centr STALICA” z siedzibą w
Mińsku jako importerem.
Emitent informował o podpisaniu przedmiotowej umowy Raportem bieżącym Nr 36/2010 z dnia 29.10.2010 r.
Drugim warunkiem wejścia w życie przedmiotowej umowy jest ubezpieczenie kredytu przez KUKE.
Podstawa Prawna: §5 ust. 1 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków
uznawania za równoważne 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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