
 
 

Podpisanie umowy znaczącej 
 
Zarząd TESGAS S.A. informuje, Ŝe w dniu 25 sierpnia 2009 r. Emitent (Wykonawca), podpisał umowy 
z Operatorem Gazociągów Przesyłowych Gaz – System Spółka Akcyjna w Warszawie (Zamawiający), 
których przedmiotem jest wykonanie czynności eksploatacyjnych w zakresie kompleksowej 
eksploatacji stacji gazowych wysokiego ciśnienia wraz z instalacjami przeznaczonymi do nawaniania 
gazu z wyłączeniem przeglądów, konserwacji, prób działania i regulacji: gazomierzy, telemetrii, 
instalacji kontroli dostępu, systemów wykrywania gazu, urządzeń do sterowania elektronicznego 
kotłów i sterowników nawanialni wtryskowych. PowyŜsze czynności będą prowadzone w 6 rejonach na 
terenie działania Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz – System S.A. Oddział w Poznaniu tj. rejon 
1 Gorzów Wielkopolski, rejon 2 Leszno, rejon 3 Piła, rejon 4 Poznań-1, rejon 5 Poznań-2, rejon 6 
Szczecin. Umowa na rejon 6 Szczecin została podpisana przez Emitenta będącego liderem konsorcjum 
złoŜonego ze Spółek TESGAS S.A. oraz spółki zaleŜnej Segus Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością. Wynagrodzenie ryczałtowe z tytułu realizacji umów wynosi: 
- Rejon 1 Gorzów Wielkopolski - 1.645.920,00 zł netto, tj. 2.008.022,40 zł brutto, 
- Rejon 2 Leszno - 3.072.960,00 zł netto, tj. 3.749.011,20 zł brutto, 
- Rejon 3 Piła - 2.321.280,00 zł netto, tj. 2.831.961,60 zł brutto, 
- Rejon 4 Poznań–1 - 3.024.000,00 zł netto, tj. 3.689.280,00 zł brutto, 
- Rejon 5 Poznań–2 – 2.872.800,00 zł netto, tj. 3.504.816,00 zł brutto, 
- Rejon 6 Szczecin – 2.033.280,00 zł netto, tj. 2.480.601,60 brutto. 
W związku z realizacją umów Strony przewidziały kary umowne w wysokości nie przekraczającej 10% 
wartości poszczególnych umów. Jednocześnie strony postanowiły, Ŝe zapłata kary umownej nie 
wyklucza prawa do dochodzenia przez Zamawiającego naprawienia przez Wykonawcę szkody, o ile 
przewyŜsza ona wartość kar umownych ustalonych na podstawie zawartych umów. O wygranej w 
przetargu na wykonanie w/w prac Emitent informował w raporcie bieŜącym nr 4/2009 z dnia 12 
sierpnia 2009 roku. Zawarte umowy spełniają warunki umów znaczących, gdyŜ łączna ich wartość 
przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta. 
Podstawą prawną niniejszego raportu jest § 5 ust. 1 pkt. 3 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 (Dz. U. 2009 nr 33 poz. 259). 


