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Temat: 

otrzymanie w dniu 2010-09-23 podpisanego przez PEKAO S.A. pakietu 
umów dotyczących udzielenia gwarancji naleŜytego wykonania 
kontraktu i gwarancji jako ści oraz gwarancji zwrotu zaliczki na rzecz 
Skarb Państwa – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad 
reprezentowany przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad 
Oddział w Rzeszowie 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie – aktualizacja informacji 
 
Zarząd Polimex-Mostostal S.A. zawiadamia, iŜ w dniu 23 września 2010 roku 
otrzymał podpisane przez PEKAO S.A. Umowę generalną na gwarancje wspierające 
kontrakt na budowę odcinka autostrady A4 Rzeszów-Jarosław w łącznej kwocie 
111.992.128,46 zł wraz z Umową o udzielenie gwarancji (naleŜytego wykonania 
kontraktu i gwarancji jakości). 
 
Przedmiotem zawartych umów jest gwarancja naleŜytego wykonania kontraktu i 
gwarancji jakości oraz gwarancja zwrotu zaliczki na potrzeby kontraktu „Budowa 
Autostrady A-4 odcinek Rzeszów (węzeł Rzeszów Wschód) – Jarosław (węzeł 
Wierzbna) od km 581 + 250 do km 622 + 450”.  
 
Gwarancja naleŜytego wykonania kontraktu i gwarancji jakości na wartość 
55.996.064,23 zł waŜna jest do 5 września 2022 roku, przy czym gwarancja z tytułu 
niewykonania lub nienaleŜytego wykonania Umowy obowiązuje do 19 września 2012 
roku, a gwarancja z tytułu gwarancji jakości do 5 września 2022 roku.  
 
Gwarancja zwrotu zaliczki w kwocie 55.996.064,23 zł zostanie wystawiona w terminie 
późniejszym. 
 
Prowizja oraz zabezpieczenia dla Umowy o udzielenie gwarancji (naleŜytego 
wykonania kontraktu i gwarancji jakości) zostały ustalone na warunkach rynkowych. 
 
Kryterium, według którego umowy zostały uznane za znaczące to wartość kapitałów 
własnych Polimex-Mostostal S.A. 
 

Podstawa prawna: art. 56 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach 
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu 
oraz o spółkach publicznych w związku z par. 5 ust. 1 pkt 3, w związku z par. 9 
Rozporządzenia Ministra Fiansnów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie 
informacji bieŜących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów 
wartościowych oraz warunków uznawania za równowaŜne informacji 
wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim 
(Dz. U. z 2009r. Nr 33 poz. 259 ze zmianami). 

 


