
Korekta Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki TESGAS S.A. 

 

 

Zarząd TESGAS S.A. zgodnie z §3 ust. 1 i 2 oraz §6 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 

(Rozporządzenie Ministra Finansów), przekazuje informacje uzupełniające do 

opublikowanego w dniu 16 sierpnia 2010 roku Sprawozdania Zarządu z działalności TESGAS za 

okres od 01.01.2010 r. do 30.06.2010 r. Uzupełnienie jest dokonywane w zakresie informacji 

wymaganych zgodne z §87 ust. 7 pkt 7), pkt 10) i pkt 11) w zw. z § 89 ust 1 pkt 3 

Rozporządzenia Ministra Finansów.  

 

 

W punkcie 20 Sprawozdania Zarządu z działalności TESGAS S.A.:  

Było: 

Postępowania toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania 

arbitraŜowego lub organem administracji publicznej 

Na dzień 30 czerwca 2010 roku w stosunku do spółki TESGAS S.A. nie toczyły przed sądami, 

organami właściwymi dla postępowania arbitraŜowego lub organami administracji 

publicznej (rządowej i samorządowej) śadne postępowania, które mogłyby mieć lub miały 

istotny wpływ na sytuację finansową lub rentowność Spółki. 

 

Powinno być: 

Postępowania toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania 

arbitraŜowego lub organem administracji publicznej 

Na dzień 30 czerwca 2010 roku w stosunku do spółki TESGAS S.A. nie toczyły się jakiekolwiek 

postępowania przed sądami, organami właściwymi dla postępowania arbitraŜowego lub 

organami administracji publicznej (rządowej i samorządowej). 

 

W Sprawozdaniu Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TESGAS dodano dwa nowe 

punkty: 34 i 35. 

Punkt 34 w brzmieniu: 

Inne informacje, które zdaniem Emitenta są istotne dla oceny jej sytuacji kadrowej, 

majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są istotne dla 

oceny moŜliwości realizacji zobowiązań przez Emitenta 

W pierwszym półroczu 2010 roku, poza wymienionymi w niniejszym raporcie nie wystąpiły inne 

istotne zdarzenia, które mogłyby znacząco wpłynąć na ocenę i zmiany sytuacji majątkowej, 



finansowej i wyniku finansowego Spółki, a takŜe istotne dla oceny sytuacji kadrowej oraz 

moŜliwości realizacji zobowiązań. 

 

Punkt 35 przyjmuje brzmienie: 

Wskazanie czynników, które w ocenie Emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez 

niego wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału 

Do czynników, które mogą mieć wpływ na osiągnięte przez Spółkę wyniki w perspektywie co 

najmniej kolejnego kwartału naleŜą: 

� poziom inwestycji na obsługiwanych przez Spółkę rynkach, zwłaszcza gazowym, 

budownictwa, w tym budownictwa drogowego, 

� konkurencja, 

� poziom cen materiałów i usług wykorzystywanych przy realizacji kontraktów, 

� koniunktura w branŜy budowlanej 

� wzmocnienie kontroli operacyjnej, finansowej i budŜetowej w ramach realizowanych 

kontraktów. 

 

 

Podstawa prawna: z §3 ust. 1 i 2 oraz §6 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 

 

 


