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Zmiana postanowień umowy generalnej z dnia 11 lipca 2013 r. o udzielanie ubezpieczeniowych gwarancji 
kontraktowych zawartej z InterRisk Towarzystwem Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group
Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Atrem S.A. informuje, iż w dniu 14 października 2016 r. spółka zależna od Emitenta: Contrast Sp. z o. o. 
zawarła z InterRisk Towarzystwem Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie aneks do 
umowy generalnej z dnia 11 lipca 2013 r. o udzielanie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych. 

Zgodnie z treścią aneksu wydłużeniu uległ okres na wystawianie gwarancji do dnia 13.10.2017 r.

Ponadto obniżeniu uległ limit gwarancyjny obejmujący wszystkie gwarancje wydane w oparciu o ww. umowę i w 
okresie jej obowiązywania. Po zmianie łączny limit gwarancyjny wynosi 7.000.000,00 zł (słownie: siedem milionów 
00/100).

Limity dla poszczególnych typów gwarancji przedstawiają się następująco:

a) limit gwarancyjny dla gwarancji zapłaty wadium wynosi 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony 00/100 złotych), a 
kwota pojedynczej gwarancji nie może przekroczyć: 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy 00/100 złotych),
b) limit gwarancyjny dla gwarancji należytego wykonania kontraktu wynosi 3.000.000,00 zł (słownie: trzy miliony 
00/100 złotych), a kwota pojedynczej gwarancji nie może przekroczyć: 1.500.000,00 zł (słownie: jeden milion 
pięćset tysięcy 00/100 złotych),
c) limit gwarancyjny dla gwarancji usunięcia wad i usterek wynosi 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony 00/100 
złotych), a kwota pojedynczej gwarancji nie może przekroczyć: 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy 00/100 
złotych).
Pozostałe warunki umowy nie uległy zmianie.

Informacja o zawarciu umowy generalnej o udzielanie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych oraz aneksie 
do w/w umowy została zamieszczona w raportach bieżących nr 20/2013, 44/2013, 26/2014, 40/2015 oraz 8/2016.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 
kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego 
dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
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