
 

 

 

                                                                                     

                                                                                                                                                                                        

                           
             
 

 
 

Raport bieŜący numer: 36/2010                                                          Wysogotowo, 19.07.2010 r. 

 

Temat: Zawarcie aneksów do umów o udzielanie ubezpieczeniowych gwarancji 

kontraktowych z TUiR „Warta” S.A. 

 

W nawiązaniu do raportu bieŜącego nr 93/2009 z dnia 11 grudnia 2009 roku (dostępny pod 

adresem: http://www.pbg-sa.pl/relacje-inwestorskie/raporty-biezace/93-2009-zawarcie-

umowy-o-udzielanie-ubezpieczeniowych-gwarancji-kontraktowych-w-ramach-

okreslonego-limitu-gwarancyjnego-z-tuir-bdquo-warta-rdquo-sa.html) Zarząd PBG S.A. 

informuje, Ŝe w dniu 19 lipca 2010 roku powziął informację o zawarciu z dniem 23 czerwca 

2010 roku aneksu do umowy o udzielanie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych w 

ramach określonego limitu gwarancyjnego z TUiR „Warta” S.A., zawartej w dniu 17 

listopada 2009 roku przez spółki z Grupy Kapitałowej PBG tj.: PBG S.A., HYDROBUDOWA 

POLSKA S.A., HYDROBUDOWA 9 S.A. oraz przez INFRA S.A. 

 

Na mocy zawartego aneksu: 

1. zwiększona została wysokość udzielonego limitu z kwoty 150 mln zł do kwoty 200 mln zł.; 

2. wydłuŜony został do dnia 16 grudnia 2010 roku termin obowiązywania umowy; 

3. w związku z wyjściem z Grupy Kapitałowej PBG odstąpiła od umowy spółka INFRA S.A.  

4. zmieniony został katalog zabezpieczeń przedmiotowej umowy na następujący: 

a) gwarancja korporacyjna PBG S.A., 

b) pięć weksli własnych in blanco z pięcioma deklaracjami wekslowymi z 

wystawienia PBG S.A. poręczonych przez HYDROBUDOWĘ POLSKA S.A. oraz 

HYDROBUDOWĘ 9 S.A., 

c) pięć weksli własnych in blanco z pięcioma deklaracjami wekslowymi z 

wystawienia HYDROBUDOWA POLSKA S.A. poręczonych przez PBG S.A oraz 

HYDROBUDOWĘ 9  S.A., 

d) pięć weksli własnych in blanco z pięcioma deklaracjami wekslowymi z 

wystawienia INFRA S.A. poręczonych przez PBG S.A.,  
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e) pięć weksli własnych in blanco z pięcioma deklaracjami wekslowymi z 

wystawienia HYDROBUDOWA 9 S.A. poręczonych przez PBG S.A. oraz 

HYDROBUDOWĘ POLSKA S.A,  

f) akt dobrowolnego poddania się egzekucji PBG S.A, HYDROBUDOWA 9  S.A. oraz 

HYDROBUDOWA POLSKA S.A. w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kpc., w którym kaŜdy z 

Wnioskodawców podda się egzekucji z tytułu roszczeń TUiR „WARTA” S.A. 

wynikających z gwarancji udzielonych zarówno za niego jak i kolejnego 

Wnioskodawcę będącego stroną niniejszej umowy.  

 

Pozostałe istotne warunki umowy nie uległy zmianie. 

 

 

Jednocześnie, w nawiązaniu do raportu bieŜącego 63/2008 z  dnia 10 września 2008 

(dostępny pod adresem: http://www.pbg-sa.pl/relacje-inwestorskie/raporty-biezace/63-

2008-zawarcie-umowy-znaczacej-oraz-udzielenie-poreczen-wzajemnych.html) Zarząd PBG 

S.A. informuje, Ŝe w dniu 19 lipca 2010 roku powziął informację o zawarciu z dniem 23 

czerwca 2010 roku aneksu do umowy o udzielanie ubezpieczeniowych gwarancji 

kontraktowych w ramach określonego limitu gwarancyjnego z TUiR „Warta” S.A., zawartej 

w dniu 29  sierpnia 2008 roku przez spółki z Grupy Kapitałowej PBG tj.: PBG S.A., 

HYDROBUDOWA POLSKA S.A., INFRA S.A. oraz  HYDROBUDOWA 9 S.A. 

 

W związku z odstąpieniem od umowy Spółki INFRA S.A. zmieniony został obowiązujący do 

tej pory katalog zabezpieczeń na następujący: 

a) gwarancja korporacyjna PBG S.A., 

b) pięć weksli własnych in blanco z pięcioma deklaracjami wekslowymi z 

wystawienia PBG S.A. poręczonych przez HYDROBUDOWĘ POLSKA S.A. oraz 

HYDROBUDOWĘ 9 S.A., 

c) pięć weksli własnych in blanco z pięcioma deklaracjami wekslowymi z 

wystawienia HYDROBUDOWA POLSKA S.A. poręczonych przez PBG S.A. oraz 

HYDROBUDOWĘ 9  S.A., 

d) pięć weksli własnych in blanco z pięcioma deklaracjami wekslowymi z 

wystawienia INFRA S.A. poręczonych przez PBG S.A.,  
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e) pięć weksli własnych in blanco z pięcioma deklaracjami wekslowymi z 

wystawienia HYDROBUDOWA 9  S.A. poręczonych przez PBG S.A. oraz 

HYDROBUDOWĘ POLSKA S.A,  

f) akt dobrowolnego poddania się egzekucji PBG S.A, HYDROBUDOWA 9  S.A. oraz 

HYDROBUDOWA POLSKA S.A. w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kpc., w którym kaŜdy z 

Wnioskodawców podda się egzekucji z tytułu roszczeń TUiR „WARTA” S.A. 

wynikających z gwarancji udzielonych zarówno za niego jak i kolejnego 

Wnioskodawcę będącego stroną niniejszej umowy.  

 

Pozostałe istotne warunki umowy nie uległy zmianie. 

 

 

Podstawa prawna:  

Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji 

 

Podpis osoby upowaŜnionej: 

Magdalena Eckert-Boruta 


