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Raport bieżący nr:  49/2015 

 

Data:    2015-07-14 

 

Skrócona nazwa emitenta: FERRUM S.A. 

 

Temat:  Zawarcie z InterRisk Towarzystwem Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group 

umowy generalnej o udzielanie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych 

Podstawa prawna:  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 

 

 

Treść raportu: 

 

Zarząd FERRUM S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 14 lipca 2015 r. zawarł z InterRisk Towarzystwem 

Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group (Gwarant, InterRisk) umowę generalną o udzielanie ubezpieczeniowych 

gwarancji kontraktowych (Umowa). Na mocy Umowy Gwarant udzielał będzie ubezpieczeniowych gwarancji 

kontraktowych (odpowiednio należytego wykonania kontraktu oraz usunięcia wad i usterek) na rzecz 

wskazanego beneficjenta. Gwarancje wystawiane na mocy Umowy zabezpieczać będą roszczenia podmiotów na 

rzecz, których Spółka realizowała będzie kontrakty handlowe, w tym OGP Gaz System S.A., jak również innych 

beneficjentów. 

 

Łączna odpowiedzialność Gwaranta z tytułu wszystkich wydanych gwarancji została ograniczona do limitu 

w wysokości 16 mln zł, przy czym w ramach Umowy Gwarant udzielał będzie ubezpieczeniowych gwarancji 

kontraktowych: 

- należytego wykonania kontraktu, z limitem do kwoty 12 mln zł, 

- usunięcia wad i usterek, z limitem do kwoty 4 mln zł. 

 

Gwarant w wykonaniu Umowy będzie wystawiał gwarancje w okresie do czerwca 2016 r. 

 

Zgodnie z Umową w przypadku dokonania przez InterRisk zapłaty na rzecz beneficjenta gwarancji z tytułu 

udzielonej mu gwarancji, Emitent zwróci InterRisk kwotę wypłaconą na podstawie tej gwarancji. W razie 

opóźnienia z zapłatą Emitent zapłaci Gwarantowi dodatkowo odsetki ustawowe. Jednocześnie Emitent 

zobowiązany jest zwrócić Gwarantowi kwotę wypłaconą beneficjentowi gwarancji z tytułu gwarancji, pomimo 

istnienia sporu z beneficjentem gwarancji co do podstawy żądania zapłaty zobowiązania Emitenta objętego 

gwarancją. 

 

Zabezpieczenie ewentualnych roszczeń Gwaranta wynikających z tytułu udzielonych gwarancji stanowi pięć 

weksli własnych in blanco z klauzulą "bez protestu" z wystawienia Emitenta wraz z deklaracją wekslową, 

poręczone przez HW Pietrzak Holding S.A. W przypadku wystąpienia przez beneficjenta gwarancji z żądaniem 

wypłaty z tytułu jakiejkolwiek gwarancji Gwarant ma prawo wypowiedzenia Umowy w części dotyczącej 

udzielenia kolejnych gwarancji, ze skutkiem natychmiastowym. Jednocześnie Gwarant zastrzega sobie prawo do 

odmowy udzielenia danej gwarancji. 

 

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków stosowanych dla tego typu umów. 

 

Kryterium uznania Umowy za znaczącą jest wartość 10% kapitałów własnych Emitenta. 

 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenie Ministra Finansów dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji 

bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […]. 
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