
 

 

 
Poznań, dnia 14 czerwca 2006 r. 

 

Adresaci: Kancelaria Publiczna KPWiG 
Dział Emitentów GPW 
Dział Emitencki i Notowań PAP 
 

Tytuł: Umowa o okresowe udzielanie gwarancji ubezpieczeniowych kontraktowych 

 
Raport bieŜący nr 21/2006 
 

Zarząd Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. uprzejmie informuje, Ŝe w dniu 02 czerwca 2006r. 
zawarł z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń Spółka Akcyjna umowę o okresowe 
udzielanie gwarancji ubezpieczeniowo kontraktowych.  

Na mocy tej umowy Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. uzyskało gwarancje otrzymywania ze strony  
PZU S.A. następujących gwarancji kontraktowych wymaganych przy realizacji projektów 
wykonywanych przez Emitenta: 

- gwarancji ubezpieczeniowej zapłaty wadium, 

- gwarancji ubezpieczeniowej naleŜytego wykonania kontraktu, 

- gwarancji ubezpieczeniowej zwrotu zaliczki i wynagrodzenia podlegającego zwrotowi. 

Przedmiotowa umowa zawarta została w celu usprawnienia procedur uzyskiwania stosownych 
instrumentów zabezpieczających, wymaganych coraz częściej przez podmioty prowadzące 
postępowania w sprawie zamówień publicznych oraz instytucje państwowe i samorządowe na rzecz 
których Spółka realizuje usługi i sprzedaje produkty. Z całą pewnością jest ona efektem 
dotychczasowej współpracy z PZU S.A. owocującej wypracowaniem powyŜszego racjonalnego 
rozwiązania, mającego wymierne efekty w zakresie obniŜenia kosztów pozyskania zabezpieczeń oraz 
ograniczenia czasu ich uzyskiwania. 

Tytułem zabezpieczenia ewentualnych roszczeń PZU S.A., które mogą powstać w związku ze 
spełnieniem Ŝądań Beneficjentów w związku z udzielonymi gwarancjami ubezpieczeniowymi, Spółka 
Doradztwo Gospodarcze DGA S.A.: 

- wystawiła 5 weksli własnych in blanco zaopatrzonych w precyzyjne deklaracje wekslowe, 

- złoŜyła oświadczenie w formie notarialnej o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 
Kodeksu postępowania cywilnego, sporządzone w oparciu o umowę zawartą z PZU S.A. 

Maksymalny limit zaangaŜowania PZU S.A. z tytułu wszystkich współobowiązujących 
kontraktowych gwarancji ubezpieczeniowych, wynosi 4 mln PLN.  



 

PowyŜszy limit obowiązuje w okresie do dnia 28 maja 2007r.  

 

 
Podstawa prawna: 

§ 5 ust. 1 pkt. 3) w zw. z § 2 ust. 1 pkt. 51 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieŜących 
i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych 
 

Podpis osoby upowaŜnionej do reprezentowania Emitenta: 
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Dariusz Brzeziński   
Wiceprezes Zarządu 
 
 

 


