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Raport bieżący numer: 63/2007           Wysogotowo, 13.06.2007 r. 
 
 
Temat:  
Zawarcie aneksu do umowy znaczącej przez Spółkę zależną Hydrobudowa 9 SA oraz 
udzielenie przez PBG SA poręczenia za zobowiązania Spółki  
 

 

Zarząd PBG SA powziął w dniu 13 czerwca 2007 roku informację, o tym że w dniu 30 kwietnia 
2007r: 
 
- Spółka zależna Hydrobudowa 9 zawarła aneks do umowy zawartej dnia 25 kwietnia 2005 
roku o limit gwarancji bankowych z BZ WBK SA na kwotę zmniejszającą wartość limitu do 
74.791.581,61 zł (o wartość wygasłych gwarancji) oraz ustalający jako kolejne zabezpieczenie 
umowy – poręczenie udzielone przez PBG SA.  
Umowa o limit gwarancji bankowych zawarta przez Hydrobudowę 9 SA w 2005 roku, w 
momencie włączenia Spółki do Grupy Kapitałowej PBG SA zawarta była na kwotę 100 mln 
złotych i obowiązywała do dnia 30 kwietnia 2007 roku. Zabezpieczeniem umowy były hipoteki 
kaucyjne ustanowione na nieruchomościach należących do Hydrobudowy, pełnomocnictwo 
do obciążania rachunków Hydrobudowy 9 SA, przelew wierzytelności  wynikających z umów o 
roboty budowlane z kontrahentami oraz przewłaszczenie kilku środków trwałych.  
 
- w związku z powyższą umową, Spółka PBG SA zawarła z BZWBK SA umowę poręczenia za 
zobowiązania Spółki zależnej Hydrobudowa 9 SA do maksymalnej kwoty 149.583.163,20 mln zł. 
Poręczenie udzielone zostało do dnia przedawnienia roszczeń Banku wynikających z tytułu 
umowy o limit, tj do dnia 28 lutego 2010 roku. Wynagrodzenie PBG SA z tytułu udzielonego 
poręczenia, naliczane będzie w oparciu o warunki rynkowe.  
 
 
Podstawa prawna: 
§ 5 ust.1 pkt 3) i 7) rozporządzenia z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji 
bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych 
  
 
Podpis osoby upoważnionej: 
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