
Raport miesięczny - luty 2010 

 

 
Zarząd TESGAS S.A. działając w oparciu o postanowienia punktu 16 Załącznika Nr 1 do 

Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 

października 2008 roku „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”, przekazuje do 

publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc luty 2010 roku. 

 

I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, 

które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz 

wyników finansowych TESGAS S.A.: 

W związku niskimi temperaturami w miesiącu lutym, Spółka odnotowała zwiększoną liczbę 

prac eksploatacyjnych spowodowanych zwiększonym poborem gazu przez odbiorców 

indywidualnych. Jednocześnie utrzymujące się mrozy ograniczyły moŜliwość prowadzenia w 

terenie robót wykonawczych. Przewidywany wzrost temperatury w najbliŜszym okresie 

umoŜliwi brygadom wykonawczym realizację prac rozpoczętych w roku 2009. 

Miesiąc luty był okresem przygotowania do odbioru końcowego zadania pod nazwą 

„Adaptacja i regulacja urządzeń gazowych w instalacjach domowych przy zmianie paliwa 

gazowego w sieci z Ls (GZ 35) na E (GZ 50)”. 

 

II. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu 

bieŜącego w okresie objętym raportem:  

W miesiącu lutym Spółka przekazała, za pośrednictwem systemu EBI, dwa Raporty BieŜące: 

1. Raport BieŜący Nr 06/2010 z dnia 02 lutego 2010 roku, Podpisanie aneksu nr 1 do umowy 

szczegółowej do umowy konsorcjum „Zagospodarowanie odwiertów Baranówko-13K i 

Buszewo-18K na złoŜu BMB” 

2. Raport BieŜący Nr 07/2010 z dnia 15 lutego 2010 roku, „Raport miesięczny styczeń 2010”. 

 

W miesiącu lutym Spółka przekazała, za pośrednictwem systemu EBI, raport okresowy wraz z 

jego korektą: 

1. Raport Okresowy Nr 08/2010 z dnia 15 lutego 2010 roku, „Raport okresowy TESGAS S.A. za IV 

kwartał 2009 r.” 

2. Raport Okresowy Nr 09/2010 z dnia 16 lutego 2010 roku, „Raport za IV kwartał 2009 r – 

korekta” 

 

W miesiącu lutym Spółka nie przekazała do publicznej wiadomości Raportów BieŜących za 

pośrednictwem systemu ESPI: 

 



Raporty Spółki publikowane są na stronie internetowej Spółki (http://www.tesgas.pl) a takŜe 

m.in. na następujących stronach internetowych: http://www.newconnect.pl oraz 

http://www.gpwinfostrefa.pl. 

 

III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeŜeli taka realizacja, choćby w części, 

miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem: 

W okresie sprawozdawczym, tj. w miesiącu lutym 2010 roku, nie realizowano inwestycji ze 

środków pozyskanych z emisji.  

 

IV. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w 

nadchodzącym miesiącu, które dotyczą Spółki i są istotne z punktu widzenia inwestorów, w 

szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, 

otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji 

raportu analitycznego: 

 

Spółka planuje publikację do 12 kwietnia 2010 roku raportu miesięcznego za miesiąc marzec 

2010 roku. 

 

Podstawa prawna: Punkt 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy 

Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 roku - "Dobre Praktyki 

Spółek Notowanych na NewConnect". 

 

 

 

 

 

 

 


