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Treść raportu:
Zarząd Unibep S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 24 stycznia 2017 r. pomiędzy Emitentem a 
towarzystwem ubezpieczeniowym Zurich Insurance plc Niederlassung für Deutschland z siedzibą we Frankfurcie 
nad Menem (Gwarant) została zawarta umowa o linię gwarancyjną (Umowa), której przedmiotem jest 
ustanowienie na rzecz Emitenta odnawialnego limitu gwarancyjnego do kwoty 15 mln euro, co stanowi 
równowartość ok. 65,6 mln zł. 
W ramach przyznanego limitu, na zlecenie Spółki Gwarant będzie wydawać na rzecz wskazanych beneficjentów w 
szczególności: gwarancje zwrotu zaliczki, gwarancje przetargowe, gwarancje należytego wykonania kontraktu oraz 
gwarancje usunięcia wad i usterek. 
Zabezpieczenie ewentualnych roszczeń Gwaranta w stosunku do Spółki wynikających z wypłaty z tytułu udzielonych 
gwarancji stanowią weksle in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawione przez Emitenta. 
W przypadku wypłaty przez Gwaranta środków z tytułu udzielonej gwarancji Emitent będzie zobowiązany do zwrotu 
analogicznych kwot na rzecz Gwaranta.
Umowa została zawarta na czas nieokreślony z możliwością wypowiedzenia jej przez każdą ze Stron z 
zachowaniem 30 – dniowego okresu wypowiedzenia, z tym zastrzeżeniem, że Umowa pozostaje w mocy w 
odniesieniu do obowiązków Spółki z tytułu gwarancji udzielonych przez Gwaranta na podstawie Umowy przed 
upływem okresu wypowiedzenia. Gwarant może również wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym w 
razie wystąpienia okoliczności określonych w Umowie. 
Pozostałe postanowienia Umowy, w tym w tym w zakresie wysokości opłat z tytułu udzielenia gwarancji, nie 
odbiegają od standardowych warunków przyjętych dla tego rodzaju umów.
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