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Podpisanie aneksu do umowy o odnawialny limit gwarancyjny

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o oferc ie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki TESGAS S.A. z siedzibą w Dąbrowie (Emitent, Zleceniodawca) informuje, iż w dniu 03 czerwca 2015 
roku, otrzymał informację o podpisaniu w trybie obiegowym, aneksu nr 3 do umowy o odnawialny limit 
gwarancyjny, zawartej w dniu 19 listopada 2013 roku, z Towarzystwem Ubezpieczeń Europa S.A. (TU Europa, 
Gwarant) z siedzibą we Wrocławiu, zwanymi łącznie Stronami.

Umowa z dnia 19 listopada 2013 roku, określa zasady udzielania przez Gwaranta, na zlecenie Zleceniodawcy, 
gwarancji ubezpieczeniowych kontraktowych i wadialnych, w ramach ustalonego odnawialnego maksymalnego 
limitu zaangażowania w okresie jego obowiązywania.  

W aneksie nr 3 do umowy Strony zwiększyły maksymalny limit zaangażowania z kwoty 7.000.000,00 zł (słownie: 
siedem milionów złotych 00/100) do kwoty 15.000.000,00 zł (słownie: piętnaście milionów złotych 00/100). Limit 
gwarancyjny dotyczy: a) gwarancji wadialnych, b) gwarancji należytego wykonania umowy, c) gwarancji usunięcia 
wad i usterek, d) gwarancji należytego wykonania umowy i usunięcia wad i usterek.
Ponadto w aneksie nr 3 do umowy wydłużeniu uległy okresy ważności gwarancji.

Strony zawarły umowę na czas nieokreślony.
Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków rynkowych stosowanych dla tego typu umów.
Umowa spełnia kryterium umowy znaczącej, gdyż jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.
 
 
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie 
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków 
uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem 
członkowskim.
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