
Podpisanie umowy istotnej 

 
Zarząd TESGAS S.A. informuje, Ŝe w dniu 06 kwietnia 2010 roku podpisał umowę 

wykonawczą (dalej Umowa Wykonawcza) do umowy zawartej pomiędzy spółką 

System Gazociągów Tranzytowych EuRoPol GAZ S.A. z siedzibą w Warszawie a 

Konsorcjum, w skład, którego wchodzą: PBG S.A., TESGAS S.A., AtremTREM S.A., 

Contrast ONTRAST Sp. z o.o. (dalej Umowa),  o której Emitent informował raportem 

bieŜącym 33/2009.  

 

Umowa Wwykonawcza została zawarta pomiędzy konsorcjantami w składzie: 

1. PBG S.A. z siedzibą w Wysogotowie – Lider Konsorcjum 

2. TESGAS S.A. z siedzibą w Dąbrowie – Partner Konsorcjum 

3. ATREM S.A. z siedzibą w Złotnikach – Partner Konsorcjum 

4. CONTRAST Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim – Partner Konsorcjum 

i określa podział prac oraz szacunkową wysokość wynagrodzenia przynaleŜnego 

poszczególnym podmiotomkonsorcjantom. Wynagrodzenie naleŜne spółce TESGAS 

S.A. ustalono na poziomie 5.512.112,40 zł netto. O ostatecznej wysokości 

wynagrodzenia Emitent poinformuje osobnym raportem bieŜącym. 

Ponadto Strony ustaliłykonsorcjanci ustalili, iŜ prace będą realizowane w tym samym 

okresie, co obowiązująca Umowa tj.: od 01 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2011 

roku. 

, Konsorcjum, działające na podstawie umowy konsorcjum z dnia 15 czerwca 2009 

roku w składzie: 

1.PBG S.A. z siedzibą w Wysogotowie – Lider Konsorcjum 

2.TESGAS S.A. z siedzibą w Dąbrowie – Partner Konsorcjum 

3.ATREM S.A. z siedzibą w Złotnikach – Partner Konsorcjum 

4.CONTRAST Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim – Partner Konsorcjum 

Podpisał umowę wykonawczą do umowy ze spółką System Gazociągów 

Tranzytowych EuRoPol GAZ S.A. z siedzibą w Warszawie, której przedmiotem jest 

Zakup pakietu serwisowego dla systemów pomocniczych na tłocziach gazu 

Kondradki, Zambrów, Ciechanów, Włocławek, Szamotuły, o której Emitent 

informował raportem bieŜącym 33/2009. 

 



Strony ustaliły, iŜ czas realizacji prac będących przedmiotem umowy wykonawczej, 

realizowany będzie w tym samym okresie co obowiązująca umowa zawarta w dniu 

04 grudnia 2009 r.  tj., od 01 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2011 roku.  

 

Strony, za wykonanie prac będących przedmiotem kontraktu ustaliły szacunkowy 

podział wynagrodzenia, przypadający poszczególnym uczestnikom konsorcjum. 

Wynagrodzenie naleŜne spółce TESGAS S.A. ustalono na poziomie 5.512.112,40 zł 

netto. O ostatecznej wysokości wynagrodzenia, Emitent poinformuje osobnym 

raportem bieŜącym.  

  

 

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 Załącznika Do Uchwały nr 363/2009 Zarządu giełdy 

Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 lipca 2009 r. „Informacje 

BieŜące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”.  

 

 

ESPI 

Umowa wykonawcza do umowy ze Spółką System Gazociągów Tranzytowych EuRoPol GAZ 

S.A. spełnia kryterium umowy znaczącej, gdyŜ jej wartość przekracza 10% kapitałów 

własnych Emitenta. 

 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3 w zw. z § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów 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.  

 

 

 

 

 

 

 


