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Podpisanie umowy znaczącej  

 
 
Zarząd TESGAS S.A. (Emitent) informuje, Ŝe w dniu 13 września 2010 roku podpisał umowę ze 

Spółką Przedsiębiorstwo InŜynierskie Ćwiertnia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 

siedzibą w Poznaniu (Zleceniodawca), której przedmiotem jest wykonanie kompleksowych 

robót budowlanych polegających na wykonaniu dostawy i montaŜu orurowienia oraz 

konstrukcji stalowej estakad na potrzeby instalacji pomocniczych i instalacji AKPiA. 

PowyŜsza umowa została zawarta w wyniku podpisania przez Zleceniodawcę, w dniu 4 lipca 

2010 r., umowy na realizację robót budowlanych w ramach inwestycji pn. „Budowa PMG 

Wierzchowice etap 3,5 mld nm3 podetap 1,2 mld nm3” 

 

Strony ustaliły termin realizacji umowy na okres od 13 września 2010 r. do 20 grudnia 2010 r. 

 

Za wykonanie całego przedmiotu umowy Emitentowi przysługiwać będzie wynagrodzenie w 

wysokości 7.595.000,00 zł (słownie: siedem milionów pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy 

złotych 00/100). 

 

W związku z realizacją przedmiotu umowy w stosunku do Emitenta przewidziane zostały 

następujące kary umowne: 

- za odstąpienie od umowy przez Zleceniodawcę z przyczyn zawinionych przez Emitenta -  

wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto; 

- za wszelkie opóźnienia w terminowym wykonaniu robót objętych umową, w stosunku do 

terminów ustalonych w umowie – 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za kaŜdy 

rozpoczęty dzień; 

- za opóźnienie w terminowym usunięciu wad w stosunku do terminów ustalonych w umowie 

– w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za kaŜdy rozpoczęty dzień. 

 

Emitent moŜe dochodzić od Zleceniodawcy zapłacenia kary umownej za odstąpienie od 

umowy przez Emitenta z przyczyn zawinionych przez Zleceniodawcę - w wysokości 10% 

wynagrodzenia umownego brutto. 

 

Strony mogą dochodzić odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeŜonych kar 

umownych na zasadach ogólnych. 

 



Umowa na wykonanie prac budowlanych ze Spółką Przedsiębiorstwo InŜynierskie Ćwiertnia 

Sp. z o.o. spełnia kryterium umowy znaczącej, gdyŜ jej wartość przekracza 10% kapitałów 

własnych Emitenta. 

 

 

 

Podstawa prawna: § 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.  

 

 


