
Zawiadomienie pana Piotra Majewskiego – Wiceprezesa Zarządu TESGAS S.A. o zmianie 

udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce w wyniku rejestracji podwyŜszenia kapitału 

zakładowego  

 

 

Zarząd TESGAS S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iŜ w dniu 12 sierpnia 2010 roku, Spółka 

otrzymała od Pana Piotra Majewskiego zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie 

głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta. 

 

Zmiana udziału spowodowana jest rejestracją, w dniu 4 sierpnia 2010 roku, w Krajowym 

Rejestrze Sądowym podwyŜszenia kapitału zakładowego, o którym Emitent informował w 

dniu 6 sierpnia 2010 r. raportem bieŜącym 27/2010. 

 

Przed rejestracją podwyŜszenia kapitału zakładowego, Pan Piotr Majewski posiadał 524 547 

akcji Spółki, stanowiących 7,44% udziału w kapitale zakładowym Spółki, które uprawniały do 

wykonywania 1 029 547 głosów i stanowiły 8,54% w ogólnej liczbie głosów na walnym 

zgromadzeniu Emitenta, w tym 505 000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu (2 

głosy na jedną akcję), stanowiących 7,16% udziału w kapitale zakładowym TESGAS S.A., 

które uprawniają do 8,38% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu 

Emitenta, tj. do wykonywania 1 010 000 głosów z akcji Spółki oraz  19 547 akcji zwykłych na 

okaziciela Spółki, stanowiących 0,28% udziału w kapitale zakładowym Spółki, które 

uprawniały do 0,16% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. do 

wykonywania 19 547 głosów z akcji Emitenta. 

Po rejestracji podwyŜszenia kapitału zakładowego, Pan Piotr Majewski posiada 524 547 akcji 

Spółki, stanowiących 4,75% udziału w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do 

wykonywania 1 029 547 głosów i stanowiących 6,41% w ogólnej liczbie głosów na walnym 

zgromadzeniu Spółki, w tym 505 000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu (2 głosy 

na jedną akcję) Emitenta, stanowiących 4,57% udziału w kapitale zakładowym Spółki, które 

uprawniają do 6,29% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. do 

wykonywania 1 010 000 głosów z akcji Spółki oraz 19 547 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, 

stanowiących 0,18% udziału w kapitale zakładowym Spółki, które uprawniają do 0,12% 

głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu TESGAS S.A., tj. do wykonywania 

19 547 głosów z akcji Spółki.   

Zgodnie z art. 69 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 2 w zw. z art. 87 ust 4 (domniemanie porozumienia) 

ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 

instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych 

(Dz.U. Nr 185, poz. 1439), Pan Piotr Majewski poinformował w imieniu stron tego porozumienia, 

iŜ przed rejestracją podwyŜszenia kapitału zakładowego akcje Spółki posiadała takŜe siostra 



Pani Marzenna Kocik, która posiadała 2 020 950 akcji Spółki, stanowiących  28,67% udziału w 

kapitale zakładowym TESGAS S.A., które uprawniały do 33,53% głosów w ogólnej liczbie 

głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. do wykonywania 4 040 950 głosów z akcji Spółki 

oraz powinowaty siostry pana Piotra Majewskiego w linii prostej Pan Włodzimierz Kocik, który 

posiadał 2 477 843 akcji Emitent, stanowiących 35,15% udziału w kapitale zakładowym Spółki, 

które uprawniały do 41,10% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, 

tj. do wykonywania 4 952 843 głosów z akcji Spółki. 

W związku z powyŜszym łącznie z ww. osobami, przed rejestracją podwyŜszenia kapitału 

zakładowego, Pan Piotr Majewski posiadał 5 023 340 akcji Spółki, stanowiących 71,26% 

udziału w kapitale zakładowym Spółki, które uprawniały do 83,19% głosów w ogólnej liczbie 

głosów na walnym zgromadzeniu TESGAS S.A., tj. do wykonywania 10 023 340 głosów z akcji 

Spółki, w tym 5 000 000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu (2 głosy na jedną 

akcję) Spółki, stanowiących 70,92% udziału w kapitale zakładowym Spółki, które uprawniały 

do 82,99% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, tj. do 

wykonywania 10 000 000 głosów z akcji Spółki oraz 23 340 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, 

stanowiących 0,34% udziału w kapitale zakładowym Spółki, które uprawniały do 0,20% 

głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. do wykonywania 23 340 

głosów z akcji Spółki. 

Natomiast po rejestracji podwyŜszenia kapitału zakładowego, Pan Piotr Majewski posiada 

łącznie z ww. osobami 5 023 340 akcji Spółki, stanowiących 45,46% udziału w kapitale 

zakładowym Spółki, uprawniających do 62,45% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym 

zgromadzeniu Spółki, tj. do wykonywania 10 023 340 głosów z akcji Spółki, w tym 5 000 000 

akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu (2 głosy na jedną akcję), stanowiących 

45,25% udziału w kapitale zakładowym Spółki, które uprawniają do 62,31% głosów w ogólnej 

liczbie głosów na walnym zgromadzeniu TESGAS S.A., tj. do wykonywania 10 000 000 głosów z 

akcji Spółki oraz 23 340 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących 0,21% udziału w 

kapitale zakładowym Spółki, które uprawniają do 0,15% głosów w ogólnej liczbie głosów na 

walnym zgromadzeniu Emitenta, tj. do wykonywania 23 340 głosów z akcji Spółki.  

Jednocześnie Pan Piotr Majewski poinformował, Ŝe nie jest stroną umowy, o które mowa w 
art. 87 ust 1 pkt 3 lit. c ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach 
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o 
spółkach publicznych (Dz.U. Nr 185, poz. 1439) oraz, Ŝe nie posiada podmiotów zaleŜnych, 
posiadających akcje Spółki. 
 

 

 

Podstawa prawna: §70 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lutego 2005 roku o ofercie publicznej i 

warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu 

oraz spółkach publicznych (Dz. U. 2005 nr 184 poz. 1539 z późniejszymi zmianami).   



 

 


