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Treść: 
Zarząd spółki Vistal Gdynia SA („Spółka”) informuje, iż w dniu 29 maja 2017 r. 
powziął informację o zawarciu przez Spółkę z Powszechnym Zakładem 
Ubezpieczeń S.A. („PZU”) aneks („Aneks”) do Umowy zlecenia o okresowe 
udzielanie gwarancji ubezpieczeniowych kontraktowych z dnia 05 września 2007 r. 
wraz z późniejszymi zmianami („Umowa”).  
 
W ramach Aneksu do Umowy limit łącznej sumy gwarancyjnej z tytułu udzielonych 
gwarancji został utrzymany na poziomie 49.500 tys. PLN (słownie: czterdzieści 
dziewięć milionów pięćset tysięcy złotych i 00/100) oraz wydłużono okres 
obowiązywania maksymalnego limitu gwarancji do dnia 25 maja 2018 r. Limit 
ma charakter odnawialny. 
 
Zabezpieczenie spłaty ewentualnych roszczeń PZU wobec Spółki wynikających 
z Umowy stanowi 5 weksli własnych in blanco wystawionych przez Spółkę 
wraz z deklaracjami wekslowymi w tym jeden weksel poręczony 
przez Ekonova S.A. na zabezpieczenie roszczeń związanych z udzieloną 
gwarancją ubezpieczeniową należytego wykonania umowy i usunięcia wad 
na rzecz firmy Metrostav S.A. oddział w Polsce, przewłaszczenie 
na zabezpieczenie rzeczy oznaczonych co do tożsamości o wartości ewidencyjnej 
netto według ostatniego sprawozdania finansowego na poziomie 0,0 tys. PLN wraz 
z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej tychże rzeczy, blokada środków 
pieniężnych na rachunkach bankowych w łącznej wysokości 3.845 tys. PLN 
oraz kaucja pieniężna w kwocie 540 tys. PLN. Przed udzieleniem każdej nowej 
gwarancji ustanowione zostanie zabezpieczenie w formie kaucji pieniężnej w 
wysokości 22% sumy gwarancyjnej. Dla gwarancji wystawionych na zlecenie 
Spółki, gdzie zobowiązanym będzie spółka zależna od Spółki – weksel in blanco 
Spółki poręczony przez spółkę zależną od Spółki lub weksel in blanco spółki 
zależnej od Spółki poręczony przez Spółkę.  
 
Pozostałe zapisy Umowy nie odbiegają w sposób znaczący od zapisów typowych 
dla tego dla tego rodzaju umów. Umowa nie zawiera kar umownych.  
 
Wartość udzielonego limitu w ramach Aneksu do Umowy przekracza 10% 
kapitałów własnych Emitenta i tym samym spełnia kryterium umowy znaczącej. 
 


