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Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TESGAS Spółka Akcyjna 
z siedzibą w Dąbrowie 

  
Zarząd spółki TESGAS S.A. z siedzibą w Dąbrowie, przy ul. Batorowskiej 9, 62-070 Dopiewo, 
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez 
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000296689, działając na podstawie art. 
395 i art. 399 § 1 w zw. z art. 4021 § 1 i 2  Kodeksu spółek handlowych, oraz § 20 ust. 1 i 2 
Statutu Spółki zwołuje na dzień 21 lipca 2020 roku, na godz. 11.00 Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w sali konferencyjnej w siedzibie Spółki w Dąbrowie 
przy ul. Batorowskiej 9.  
 
Zgodnie z §3 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie 
określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie 
sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki 
lub organu sprawozdań lub informacji (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 570), termin zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego przez spółki publiczne został przedłużony o 2 miesiące, tj. do dnia 
31 sierpnia 2020 roku, w konsekwencji wskazany termin został zachowany.  
 
Ponadto zgodnie z art. 15 zzh ust. 2 ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o 
szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz 
niektórych innych ustaw (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 568), zachowany został termin odbycia 
zwyczajnego walnego zgromadzenia, który również został przedłużony o 2 miesiące, tj. do 
dnia 31 sierpnia 2020 roku. 
  
I.  PORZĄDEK OBRAD 
  
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego 

zdolności do podejmowania wiążących uchwał. 
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie odstąpienia od powołania Komisji Skrutacyjnej. 
6. Przedstawienie przez Zarząd: sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, 

sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019, skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TESGAS za rok obrotowy 2019, 
sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TESGAS w roku obrotowym 2019, 
wniosku w sprawie podziału zysku za rok. 

7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki oraz sprawozdania z 
wyników oceny: sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania 
Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019, skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego Grupy Kapitałowej TESGAS za rok obrotowy 2019, sprawozdania Zarządu z 
działalności Grupy Kapitałowej TESGAS w roku obrotowym 2019, wniosku Zarządu w 
sprawie podziału zysku za rok 2019. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z 
działalności Spółki za rok obrotowy 2019. 
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9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
Spółki za rok obrotowy 2019. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z 
działalności Grupy Kapitałowej TESGAS w roku obrotowym 2019. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TESGAS za rok obrotowy 2019.  

12. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2019. 
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez 

nich obowiązków w roku 2019. 
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny 

sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019, sprawozdania 
finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy 
Kapitałowej TESGAS w roku obrotowym 2019, skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego Grupy Kapitałowej TESGAS za rok obrotowy 2019, wniosku Zarządu w 
sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019. 

15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z 
wykonania przez nich obowiązków w roku 2019. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej. 
17. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Spółki. 
18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Polityki wynagrodzeń dla członków Zarządu i Rady 

Nadzorczej TESGAS S.A.” 
19. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.     
  
 
II.     INFORMACJE DLA AKCJONARIUSZY 
  
Prawo Akcjonariuszy do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad 
Walnego Zgromadzenia. 
  
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału 
zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego 
Walnego Zgromadzenia, to jest Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 21 
lipca 2020 roku. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia 
jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 30 czerwca 2020 
roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej 
proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie (złożone 
osobiście lub wysłane pocztą na adres Spółki) lub w postaci elektronicznej na adres email: 
wza@tesgas.pl. Do żądania należy dołączyć dokumenty potwierdzające uprawnienie do 
zgłoszenia takiego żądania. 
  
Zarząd TESGAS S.A. niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed 
wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 3 lipca 2020 roku 
jest obowiązany ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. 
Ogłoszenie o zmianie w porządku obrad nastąpi w sposób właściwy dla ogłoszenia o 
zwołaniu Walnego Zgromadzenia. 
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Prawo Akcjonariuszy do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych 
do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do 
porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia. 
  
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału 
zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na 
piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał 
dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłosi 
projekty uchwał na swojej stronie internetowej. Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem 
należy doręczyć na piśmie (osobiście lub pocztą na adres siedziby Spółki) lub w postaci 
elektronicznej na adres email: wza@tesgas.pl. Do projektów uchwał należy dołączyć 
dokumenty potwierdzające uprawnienie do zgłoszenia takiego żądania. 
  
Spółka zwraca uwagę, iż akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji 
ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy komunikacji. Zgłoszenie 
projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego 
Walnego Zgromadzenia w postaci elektronicznej powinno zostać dokonane do końca dnia 
poprzedzającego dzień Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Spółka nie jest w stanie 
zagwarantować, że będzie w stanie zweryfikować powyższe zdarzenia w dniu Walnego 
Zgromadzenia. 
  
Prawo Akcjonariuszy do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych 
do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia. 
  
Każdy z akcjonariuszy może podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty 
uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Każdy akcjonariusz ma prawo 
wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do projektów uchwał objętych porządkiem obrad 
Zgromadzenia - do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym 
projekt uchwały, której taka propozycja dotyczy.  
  
Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. 
  
Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu 
osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia 
akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści 
pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i 
głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane 
na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych 
pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.  Zasady 
dotyczące wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się do wykonywania prawa 
głosu przez innego przedstawiciela. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne 
odpisy z właściwych rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych 
podmiotów. Osoby nie wymienione w w/w odpisie powinny legitymować się właściwym 
pełnomocnictwem podpisanym przez osoby uprawnione do reprezentacji danego podmiotu. 
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Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu TESGAS S.A. i wykonywania 
prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie 
pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem 
elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 
Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno zapewnić identyfikację 
akcjonariusza oraz pełnomocnika. 
  
Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno być wysłane na adres email: 
wza@tesgas.pl najpóźniej do godziny rozpoczęcia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, przy 
czym Zarząd Spółki zaleca, aby informacja o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci 
elektronicznej została przekazana Spółce do końca dnia poprzedzającego dzień Zwyczajnego 
Walnego Zgromadzenia. Spółka nie jest w stanie zagwarantować, że będzie w stanie 
zweryfikować powyższe zdarzenia w dniu Walnego Zgromadzenia. Pełnomocnictwo 
udzielone w postaci elektronicznej powinno być sformułowane w odrębnym dokumencie 
podpisanym przez akcjonariusza lub osobę uprawnioną do reprezentacji akcjonariusza, 
przesłanym w formacie PDF zapewniającym brak możliwości dokonywania modyfikacji 
dokumentu lub w innym formacie zapewniającym takie samo zabezpieczenie na wyżej 
wskazany adres email. Obligatoryjnie wraz z pełnomocnictwem w formie elektronicznej 
należy przesłać dokumenty potwierdzające uprawnienie danego akcjonariusza do udziału w 
Walnym Zgromadzeniu oraz w przypadku akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną także 
właściwy odpis z rejestru potwierdzający uprawnienie do reprezentacji lub ciąg 
pełnomocnictw. Powyżej opisany sposób udzielenia pełnomocnictwa w postaci 
elektronicznej należy stosować odpowiednio w przypadku odwołania pełnomocnictwa. 
  
Jeżeli pełnomocnikiem na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TESGAS S.A. jest członek 
Zarządu, członek Rady Nadzorczej lub pracownik TESGAS S.A. lub członek organów lub 
pracownik spółki zależnej od TESGAS S.A., pełnomocnictwo może upoważniać do 
reprezentacji tylko na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek 
ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia 
konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik 
głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza. 
  
Spółka udostępnia na swojej stronie internetowej http://www.tesgas.pl oraz w siedzibie 
Spółki, w sekretariacie, formularze stosowane podczas głosowania przez pełnomocnika. 
Spółka nie nakłada obowiązku stosowania w/w formularzy podczas głosowania przez 
pełnomocnika. Zarząd Spółki informuje, iż w razie udzielenia pełnomocnictwa wraz z 
instrukcją do głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała, czy pełnomocnicy wykonują 
prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy. 
  
Spółka zwraca uwagę, iż akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji 
ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy komunikacji. Zarząd Spółki 
zaleca, aby informacja o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej 
została przekazana Spółce do końca dnia poprzedzającego dzień Zwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia. Spółka nie jest w stanie zagwarantować, że będzie w stanie zweryfikować 
powyższe zdarzenia w dniu Walnego Zgromadzenia. 
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Uczestniczenie i wykonywanie prawa głosu w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu 
środków komunikacji elektronicznej lub drogą korespondencyjną. 

Zgodnie z art.4065§ 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołujący Zgromadzenie nie przewiduje 
możliwości udziału w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.  
  
Zgodnie z art. 4111 § 1 Kodeksu spółek handlowych, akcjonariusz spółki publicznej może 
oddać głos na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną, jeżeli przewiduje to 
regulamin Walnego Zgromadzenia. W spółce TESGAS S.A. Regulamin Walnego Zgromadzenia 
akcjonariuszy, nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą 
korespondencyjną. 
 
Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
  
Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby, będące 
akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji, tj. w dniu 5 lipca 2020 roku. 

Osoby uprawnione z akcji imiennych TESGAS S.A. mają prawo uczestniczenia w Zwyczajnym 
Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisane do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji uczestnictwa 
w Walnym Zgromadzeniu. 
  
Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w Zwyczajnym 
Walnym Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce nie później niż w 
Dniu Rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i nie będą odebrane 
przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na 
dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub w firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub 
oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim 
Obszarze Gospodarczym, zgodnie z art. 4063 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Stroną umowy 
o Europejskim Obszarze Gospodarczym są następujące państwa: Austria, Belgia, Bułgaria, 
Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, 
Islandia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Polska, 
Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Chorwacja, 
Włochy. 
 
Osoby uprawnione ze zdematerializowanych akcji na okaziciela TESGAS S.A. mogą nie 
wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż  w pierwszym 
dniu powszednim po Dniu Rejestracji, (tj. nie później niż w dniu 6 lipca 2020 roku) zgłaszać 
do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia 
imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Zgłoszenie 
takiego żądania jest warunkiem koniecznym do umieszczenia danego akcjonariusza w 
wykazie akcjonariuszy TESGAS S.A. uprawnionych do uczestniczenia w Walnym 
Zgromadzeniu (wykaz akcjonariuszy uprawnionych ze zdematerializowanych akcji TESGAS 
S.A.). Imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa powinno zawierać wszystkie dane 
określone przez art. 4063 § 3 Kodeksu spółek handlowych. Akcjonariusz posiadający 
zdematerializowane akcje na okaziciela TESGAS S.A. może żądać, aby w treści imiennego 
zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu została wskazana część lub 
wszystkie akcje zapisane na jego rachunku papierów wartościowych.  
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III. DZIEŃ REJESTRACJI UCZESTNICTWA W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU 
  
Dniem rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest 5 lipca 2020 roku 
(„Dzień Rejestracji”). 
   
IV. DOSTĘP DO DOKUMENTACJI  
  
Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu 
Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał, będzie udostępniony na stronie internetowej 
Spółki http://www.tesgas.pl od dnia zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie 
z art. 402³ § 1 Kodeksu spółek handlowych. 
  
Wszelkie inne dokumenty dotyczące spraw, które zostaną wprowadzone przez akcjonariuszy 
Spółki do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z 
przepisami Kodeksu spółek handlowych będą zamieszczane na stronie internetowej 
http://www.tesgas.pl. Projekty uchwał będących przedmiotem obrad Walnego 
Zgromadzenia zostały zamieszczone w niniejszym ogłoszeniu oraz podane do publicznej 
wiadomości w trybie raportu bieżącego, zgodnie z art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 
o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 623). 
Dokumenty te będą niezwłocznie aktualizowane w przypadku wprowadzenia zmian zgodnie 
z przepisami Kodeksu spółek handlowych. Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym 
Zgromadzeniu może uzyskać odpisy ww. dokumentacji w siedzibie Spółki w Dąbrowie, ul. 
Batorowska 9, 62-070 Dopiewo, w godz. 9.00 – 15.00. 
  
V. LISTA AKCJONARIUSZY 
  
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, 
podpisana przez Zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich 
miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im 
głosów, będzie wyłożona w lokalu Zarządu w Dąbrowie, przy ul. Batorowskiej 9, 62-070 
Dopiewo, w godz. 9.00 – 15.00, przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego 
Zgromadzenia. Osoba fizyczna może podać adres do doręczeń zamiast miejsca zamieszkania. 
Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu Zarządu oraz żądać odpisu listy za 
zwrotem kosztów jego sporządzenia. Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy 
akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być 
wysłana. Zaleca się akcjonariuszom pobieranie wystawionego zaświadczenia o prawie 
uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz sprawdzenie, czy akcjonariusz 
został ujęty na liście akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu. 
  
VI. INFORMACJE ORGANIZACYJNE  
  
Wszelkie dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być przedstawione wraz z 
tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego. W celu zapewnienia 
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sprawnego przebiegu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółki prosi akcjonariuszy 
oraz osoby reprezentujące akcjonariuszy o posiadanie dokumentów tożsamości. 
 
VII. TRANSMISJA ODRAD W CZASIE RZECZYWISTYM  
 
Zgodnie z art. 4065 § 4 Kodeksu spółek handlowych, spółka publiczna zapewnia transmisję 
obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym. Nie narusza to obowiązków 
informacyjnych określonych w przepisach o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 
publicznych.  
 
Transmisja obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym, o której mowa powyżej 
będzie dostępna na stronie internetowej Spółki pod adresem: http://tesgas.pl/relacje-
inwestorskie/walne-zgromadzenie.html  
 
VIII. ZMIANY STATUTU 
 
W porządku obrad przewidziano podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 
Proponowana zmiana została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą i wynika z 
potrzeby doprecyzowania postanowień Statutu Spółki. Zgodnie z obecnymi postanowieniami 
Statutu, uprzywilejowanie akcji serii pozostaje w mocy w przypadku dziedziczenia. 
Darowizna na rzecz osób z kręgu spadkobierców powinna mieć ten sam skutek, gdyż 
darowizny są często stosowane w celu dokonania podziału majątku przed śmiercią. 
 
Treść projektowanych zmian Statutu Spółki: 
 
1. W § 14 ustęp 3. zdanie czwarte otrzymuje następującą treść: 
 
„Uprzywilejowanie pozostaje w mocy również w przypadku, gdy akcje serii A są przedmiotem 
dziedziczenia lub darowizny na rzecz osób z kręgu spadkobierców ustawowych.” 
 
Dotychczasowe brzmienie § 14 ust. 3 Statutu Spółki: 
„W przypadku zbycia akcji serii A przysługujące tym akcjom uprzywilejowanie co do głosu 
wygasa, chyba że nabywcą akcji serii A jest dotychczasowy akcjonariusz, któremu przysługuje 
prawo pierwokupu, o którym mowa w § 11 Statutu. W takim przypadku uprzywilejowanie 
pozostaje w mocy. Uprzywilejowanie pozostaje w mocy również w przypadku, gdy akcje serii 
A zbywane przez dotychczasowego akcjonariusza, któremu przysługuje prawo pierwokupu, o 
którym mowa w § 11 Statutu, zostaną nabyte przez podmiot, w którym wskazany wyżej 
zbywca akcji serii A posiada wyłączną kompetencję prowadzenia spraw tego podmiotu lub 
prawo powołania organów tego podmiotu i członków tych organów (w szczególności 
zarządu). Uprzywilejowanie pozostaje w mocy również w przypadku, gdy akcje serii A są 
przedmiotem dziedziczenia” 
 
IX. PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA 
 

Uchwała Nr 1 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Spółki TESGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie  
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z dnia 21 lipca 2020 roku 
 

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TESGAS S.A. działając na podstawie art. 409 §1 
Kodeksu spółek handlowych wybiera [•] na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia. 
 

Uchwała Nr 2 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki TESGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie  
z dnia 21 lipca 2020 roku 

 
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TESGAS S.A. postanawia przyjąć porządek obrad 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 21 lipca 2020 roku w następującym 
brzmieniu:  
 
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego 

zdolności do podejmowania wiążących uchwał. 
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie odstąpienia od powołania Komisji Skrutacyjnej. 
6. Przedstawienie przez Zarząd: sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, 

sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019, skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TESGAS za rok obrotowy 2019, 
sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TESGAS w roku obrotowym 2019, 
wniosku w sprawie podziału zysku za rok 2019. 

7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki oraz sprawozdania z 
wyników oceny: sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania 
Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019, skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego Grupy Kapitałowej TESGAS za rok obrotowy 2019, sprawozdania Zarządu z 
działalności Grupy Kapitałowej TESGAS w roku obrotowym 2019,  wniosku Zarządu w 
sprawie podziału zysku za rok 2019. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z 
działalności Spółki za rok obrotowy 2019. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
Spółki za rok obrotowy 2019. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z 
działalności Grupy Kapitałowej TESGAS w roku obrotowym 2019. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TESGAS za rok obrotowy 2019.  

12. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2019.     
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez 

nich obowiązków w roku 2019. 
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14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny 
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019, sprawozdania 
finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy 
Kapitałowej TESGAS w roku obrotowym 2019, skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego Grupy Kapitałowej TESGAS za rok obrotowy 2019, wniosku Zarządu w 
sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019. 

15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z 
wykonania przez nich obowiązków w roku 2019. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej. 
17. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Spółki. 
18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Polityki wynagrodzeń dla członków Zarządu i Rady 

Nadzorczej TESGAS S.A.” 
19. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.     
 
 

Uchwała Nr 3 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki TESGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie  
z dnia 21 lipca 2020 roku 

 
w przedmiocie odstąpienia od powołania Komisji Skrutacyjnej  

 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TESGAS S.A. działając na podstawie § 11 ust. 6 
Regulaminu Walnego Zgromadzenia TESGAS Spółka Akcyjna odstępuje od powołania Komisji 
Skrutacyjnej.  
 

 
Uchwała Nr 4 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki TESGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie 

z dnia 21 lipca 2020 roku. 
 

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia  sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 
obrotowy 2019 

 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TESGAS S.A. działając na podstawie § 28 pkt 1) 
Statutu oraz art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po 
szczegółowym zapoznaniu się oraz przeanalizowaniu przedstawionego przez Zarząd Spółki 
sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 
31 grudnia 2019 roku stwierdza, iż wyżej wymienione sprawozdanie zostało sporządzone w 
sposób rzetelny i prawidłowo odzwierciedla zaistniałe w Spółce zdarzenia gospodarcze oraz 
działania Spółki. W związku z powyższym Walne Zgromadzenie rozpatrzyło i postanawia 
zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2019. 
 

 
Uchwała Nr 5 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 



 10

Spółki TESGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie  
z dnia 21 lipca 2020 roku 

 
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki  

za rok obrotowy 2019 
 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TESGAS S.A. działając na podstawie § 28 pkt 1) 
Statutu oraz art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu 
się z przedstawionym przez Zarząd Spółki sprawozdaniem finansowym za okres od dnia 1 
stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wraz ze sprawozdaniem niezależnego 
biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego, stwierdza, że: 
 
1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 r. 

zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą 98.407.801,71 PLN (słownie: 
dziewięćdziesiąt osiem milionów czterysta siedem tysięcy osiemset jeden złotych 
71/100), 

2. Sprawozdanie z wyniku za okres od 1 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r. wykazujący  
zysk w kwocie netto 3.411.439,14 PLN (słownie: trzy miliony czterysta jedenaście tysięcy 
czterysta trzydzieści dziewięć złotych 14/100), 

3. Sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 
2019r. do 31 grudnia 2019r. wykazujący wzrost całkowitych dochodów w kwocie 
3.411.439,14 PLN (słownie: trzy miliony czterysta jedenaście tysięcy czterysta trzydzieści 
dziewięć złotych 14/100), 

4. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, za rok obrotowy od 1 stycznia 2019r. do 
dnia 31 grudnia 2019r. wykazujący zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3.411.439,14 
PLN (słownie: trzy miliony czterysta jedenaście tysięcy czterysta trzydzieści dziewięć 
złotych 14/100),  

5. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych, za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019r. do 
dnia 31 grudnia 2019r. wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę  
1.530.359,77 PLN (słownie: jeden milion pięćset trzydzieści tysięcy trzysta pięćdziesiąt 
dziewięć złotych 77/100), 

6. Dodatkowe Informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego TESGAS S.A.; 

zostało sporządzone zgodnie ze stanem faktycznym oraz obowiązującymi przepisami prawa, 
na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych, w związku z czym Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie Spółki TESGAS S.A. rozpatrzyło i postanawia zatwierdzić sprawozdanie 
finansowe Spółki za rok obrotowy 2019. 

 
Uchwała Nr 6 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Spółki TESGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie  

z dnia 21 lipca 2020 roku 
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w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy 
Kapitałowej TESGAS w roku obrotowym 2019 

 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TESGAS S.A. po szczegółowym zapoznaniu się oraz 
wnikliwym przeanalizowaniu przedstawionego przez Zarząd Spółki sprawozdania z 
działalności Grupy Kapitałowej TESGAS w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2019 roku do 
dnia 31 grudnia 2019 roku stwierdza, że przedstawione sprawozdanie sporządzone zostało 
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz w sposób rzetelny i 
prawidłowy odzwierciedla zaistniałe w Grupie Kapitałowej TESGAS zdarzenia gospodarcze 
oraz działania Zarządu w tym okresie, w związku z czym rozpatrzyło i postanawia zatwierdzić 
sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TESGAS w roku obrotowym 2019. 
 

Uchwała Nr 7 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki TESGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie  
z dnia 21 lipca 2020roku 

 
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy 

Kapitałowej TESGAS za rok obrotowy 2019 
 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TESGAS S.A. na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu 
spółek handlowych oraz art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości 
(t.j.Dz. U. 2019, poz. 351) po zapoznaniu się z przedstawionym przez Zarząd spółki TESGAS 
S.A. skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym za okres od 1 stycznia 2019r. do 31 
grudnia 2019r. wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TESGAS za 2019r., 
stwierdza, że: 

 

1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 
grudnia 2019r. zamykające się po stronie aktywów i pasywów sumą 110.071.154,86 PLN 
(słownie: sto dziesięć milionów siedemdziesiąt jeden tysięcy sto pięćdziesiąt cztery złote 
86/100), 

2. Skonsolidowane sprawozdanie z wyniku za okres od 1 stycznia 2019r. do 31 grudnia 
2019r. wykazujący zysk w kwocie netto 3.625.269,61 PLN (słownie: trzy miliony sześćset 
dwadzieścia pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt dziewięć złotych 61/100), 

3. Skonsolidowane sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów za okres 
od 1 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r. wykazujący wzrost całkowitych dochodów w 
kwocie 3.625.269,61 PLN (słownie: trzy miliony sześćset dwadzieścia pięć tysięcy 
dwieście sześćdziesiąt dziewięć złotych 61/100), 

4. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, za rok obrotowy od 1 
stycznia 2019r. do dnia 31 grudnia 2019r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o 
kwotę 3.625.269,61 PLN (słownie: trzy miliony sześćset dwadzieścia pięć tysięcy 
dwieście sześćdziesiąt dziewięć złotych 61/100),  
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5. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, za rok obrotowy od dnia 1 
stycznia 2019r. do dnia 31 grudnia 2019r. wykazujący spadek stanu środków pieniężnych 
o kwotę 498.000,71 PLN (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych 
71/100), 

6. Dodatkowe Informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej 
TESGAS; 

zostały sporządzone zgodnie ze stanem faktycznym oraz obowiązującymi przepisami prawa, 
na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych w związku z czym Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie Spółki TESGAS S.A. rozpatrzyło i postanawia zatwierdzić skonsolidowane 
sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej TESGAS za rok obrotowy 2019. 

Uchwała Nr 8 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki TESGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie  
z dnia 21 lipca 2020 roku 

 
w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2019 

 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TESGAS S. A. działając na podstawie § 28 pkt 3) 
Statutu oraz art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych po szczegółowym zapoznaniu się 
oraz przeanalizowaniu przedstawionego przez Zarząd Spółki sprawozdania finansowego 
Spółki w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku 
postanawia, co następuje:  
 

§ 1 
Zysk netto za rok obrotowy 2019, w wysokości 3.411.439,14 PLN (słownie: trzy miliony 
czterysta jedenaście tysięcy czterysta trzydzieści dziewięć złotych 14/100) przeznacza się w 
całości na pokrycie strat z lat ubiegłych.  

 
 

Uchwała Nr 9 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki TESGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie  
z dnia 21 lipca 2020 roku 

 
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu 

 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TESGAS S.A. działając na podstawie § 28 pkt 2) 
Statutu oraz art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela 
absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Włodzimierzowi Kocik z wykonania przez niego 
obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2019 r. 
 
 

Uchwała Nr 10 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki TESGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie  
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z dnia 21 lipca 2020roku 
 

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu 
 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TESGAS S.A. działając na podstawie § 28 pkt 2) 
Statutu oraz art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela 
absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Piotrowi Majewskiemu z wykonania przez niego 
obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2019 r. 
 

 
Uchwała Nr 11 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Spółki TESGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie  

z dnia 21 lipca 2020 roku 
 

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu 
 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TESGAS S.A. działając na podstawie § 28 pkt 2) 
Statutu oraz art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela 
absolutorium Członkowi Zarządu Pani Marzennie Barbarze Kocik z wykonania przez nią 
obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2019r. 
 
 

Uchwała Nr 12 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki TESGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie  
z dnia 21 lipca 2020 roku 

 
w sprawie zatwierdzenia  sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z 

działalności Spółki  w roku obrotowym 2019, sprawozdania finansowego Spółki  za rok 
obrotowy 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TESGAS w roku 

obrotowym 2019, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TESGAS 
za rok obrotowy 2019,  wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku  za rok obrotowy 

2019  
 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TESGAS S.A. działając na podstawie art. 395 § 5 
Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny 
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019, sprawozdania 
finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy 
Kapitałowej TESGAS w roku obrotowym 2019, skonsolidowanego sprawozdania finansowego 
Grupy Kapitałowej TESGAS za rok obrotowy 2019, wniosku Zarządu w sprawie sposobu 
podziału zysku za rok obrotowy 2019. 
 
 

Uchwała Nr 13 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki TESGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie  
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z dnia 21 lipca 2020 roku 
 

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej 
 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TESGAS S.A. działając na podstawie § 28 pkt 2) 
Statutu oraz art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela 
absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Zygmuntowi Bączyk z wykonania przez niego 
obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2019 r. 
 
 

Uchwała Nr 14 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki  TESGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie  
z dnia 21 lipca 2020 roku 

 
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej 

 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TESGAS S.A. działając na podstawie § 28 pkt 2) 
Statutu oraz art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela 
absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Stobieckiemu z wykonania przez 
niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2019 r. 
 

 
Uchwała Nr 15 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Spółki TESGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie 

z dnia 21 lipca 2020roku 
 

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej 
 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TESGAS S.A. działając na podstawie § 28 pkt 2) 
Statutu oraz art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela 
absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Skoczyńskiemu z wykonania przez 
niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2019 r. 
 

Uchwała Nr 16 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki TESGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie 
z dnia 21 lipca 2020 roku 

 
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej 

 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TESGAS S.A. działając na podstawie § 28 pkt 2) 
Statutu oraz art. 393 pkt 1)  i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela 
absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Mariuszowi Mirkowi z wykonania przez niego 
obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu  31 grudnia 2019 roku. 
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Uchwała Nr 17 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Spółki TESGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie 

z dnia 21 lipca 2020 roku 
 

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej 
 
 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TESGAS S.A. działając na podstawie § 28 pkt 2) 
Statutu oraz art. 393 pkt 1)  i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela 
absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Elżbiecie Kocik z wykonania przez nią 
obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu  31 grudnia 2019 roku. 
 

Uchwała Nr 18 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki TESGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie 
z dnia 21 lipca 2020 roku 

 
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej 

 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TESGAS S.A. działając na podstawie § 28 pkt 2) 
Statutu oraz art. 393 pkt 1)  i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela 
absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Leonowi Kocikowi z wykonania przez niego 
obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu  31 grudnia 2019 roku. 
 

Uchwała Nr 19 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki TESGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie 
z dnia 21 lipca 2020 roku 

 
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej 

 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TESGAS S.A. działając na podstawie § 28 pkt 2) 
Statutu oraz art. 393 pkt 1)  i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela 
absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Szymonowi Hajtko z wykonania przez niego 
obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu  31 grudnia 2019 roku. 
 

 
Uchwała Nr 20  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Spółki TESGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie 

z dnia 21 lipca 2020 roku 
 

w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej 
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Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TESGAS S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 
Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1b pkt 8) Statutu Spółki, w związku z rezygnacją z 
funkcji członka Rady Nadzorczej Pana Zbigniewa Bączyka, postanawia powołać do pełnienia 
funkcji w radzie Nadzorczej ……………………………………………… 
 

Uchwała Nr 21 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki TESGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie 
z dnia 21 lipca 2020 roku 

 
w przedmiocie wprowadzenia zmian do Statutu Spółki 

 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TESGAS S.A. działając na podstawie art. 430 § 1 
Kodeksu spółek handlowych postanawia wprowadzić następujące zmiany w Statucie Spółki: 
 

1. W § 14 ustęp 3. zdanie czwarte otrzymuje następującą treść: 
 
„Uprzywilejowanie pozostaje w mocy również w przypadku, gdy akcje serii A są przedmiotem 
dziedziczenia lub darowizny na rzecz osób z kręgu spadkobierców ustawowych.” 
 

Uchwała Nr 22 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki TESGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie 
z dnia 21 lipca 2020 roku 

 
w przedmiocie przyjęcia „Polityki wynagrodzeń dla członków Zarządu i Rady Nadzorczej 

TESGAS S.A.” 
 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TESGAS S.A. działając na podstawie art. 90d ust. 1 
ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 
publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 623), postanawia przyjąć politykę wynagrodzeń 
członków Zarządu i Rady Nadzorczej TESGAS S.A., która stanowi załącznik nr 1 to protokołu z 
posiedzenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 lipca 2020 roku. 
 


