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Skrócona nazwa emitenta

TESGAS S.A.

Temat

Zawarcie umowy znaczącej

Podstawa prawna

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

Treść  raportu:

Zarząd TESGAS S.A. (Emitent), informuje że w okresie od 20 lipca 2009 roku, do 23 października 2009 roku, 
zawarł z Wielkopolską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (Spółka z grupy PGNiG) zwaną dalej 
Zamawiającym, umów na łączną wartość 4.181.164,89 zł netto.

Umową o najwyższej wartości jest umowa zawarta przez Emitenta z Zamawiającym w dniu 24 lipca 2009 r. na 
budowę gazociągu wraz z przyłączami w Poznaniu ul. Spławie.

Wynagrodzenie z tytułu realizacji umowy wynosi 743.855,70 zł netto.

Strony ustaliły termin zakończenia realizacji umowy do dnia 30 listopada 2009 roku. 

W związku z realizacją umowy Strony przewidziały następujące kary umowne:

przyczyn spowodowanych siłą wyższą) 10% wynagrodzenia umownego,

umownego, za każdy dzień opóźnienia, 

wartości wynagrodzenia umownego, za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad. 

Jeżeli wyrządzona niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy szkoda przewyższy wysokość kar 
umownych, Strony dopuszczają dochodzenie odszkodowania przewyższającego ich wysokość. 

Umowy zawarte przez Emitenta z z Wielkopolską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o., łącznie spełniają kryterium 
umowy znaczącej, gdyż ich łączna wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta. 

Podstawą prawną niniejszego raportu jest: § 5 ust. 1 pkt. 3 w zw. z § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z 
dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów 
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa 
niebędącego państwem członkowskim. 
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