
Raport miesięczny - sierpień 2009 
 
 
 
 
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 sierpień 2009 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 miesiącu sierpniu najwaŜniejszym wydarzeniem dla Spółki TESGAS było wygranie przetargu i 

podpisanie umów na 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.  Podpisane 

umowy zapewniają Spółce stabilność przychodów osiąganych z działalności eksploatacyjnej przez 

okres najbliŜszych trzech lat.  

II. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieŜącego w 

okresie objętym raportem:  

W miesiącu sierpniu Spółka przekazała, za pośrednictwem systemu EBI, sześć Raportów BieŜących: 

1. Raport BieŜący Nr 05/2009 z dnia 3 sierpnia 2009 roku, Informacja o terminie publikacji danych 

finansowych za I półrocze 2009, 

2. Raport BieŜący Nr 07/2009 z dnia 06 sierpnia 2009 roku, Podpisanie umowy istotnej z Bankiem 

Zachodnim WBK S.A. I Oddział w Poznaniu na załoŜenie lokaty terminowej, 

3. Raport BieŜący Nr 08/2009 z dnia 10 sierpnia 2009 roku, Podpisanie umowy istotnej z InterRisk 

Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie na udzielanie 

ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych,  

4. Raport BieŜący Nr 09/2009 z dnia 13 sierpnia 2009 roku, Rozstrzygnięcie przetargu przez Operatora 

Gazociągów Przesyłowych Gaz – System S.A. na wykonanie czynności eksploatacyjnych w zakresie 

kompleksowej eksploatacji stacji gazowych wysokiego ciśnienia wraz z instalacjami przeznaczonymi do 

nawaniania gazu na terenie działania Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz – System S.A. Oddział 

Poznań. 

5. Raport BieŜący Nr 10/2009 z dnia 22 sierpnia 2009 roku, Rejestracja przez sąd podwyŜszenia 

kapitału zakładowego w wyniku emisji akcji serii D  

6. Raport BieŜący Nr 11/2009 z dnia 26 sierpnia 2009 roku, Podpisanie umowy istotnej z Operatorem 

Gazociągów Przesyłowych Gaz – System S.A. na wykonanie czynności eksploatacyjnych w zakresie 



kompleksowej eksploatacji stacji gazowych wysokiego ciśnienia wraz z instalacjami przeznaczonymi do 

nawaniania gazu na terenie działania Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz – System S.A. Oddział 

Poznań. 

 

W miesiącu sierpniu Spółka przekazała do publicznej wiadomości pięć Raportów BieŜących za 

pośrednictwem systemu ESPI: 

1. Raport bieŜący Nr 02/2009 z dnia 06 sierpnia 2009 roku, Podpisanie umowy znaczącej z Bankiem 

Zachodnim WBK S.A . na załoŜenie lokaty terminowej, 

2. Raport bieŜący Nr 03/2009 z dnia 10 sierpnia 2009 roku, Podpisanie umowy znaczącej z InterRisk 

Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie na udzielanie 

ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych, 

3. Raport bieŜący Nr 04/2009 z dnia 13 sierpnia 2009 roku, Rozstrzygnięcie przetargu Operatora 

Gazociągów Przesyłowych Gaz – System S.A. na wykonanie czynności eksploatacyjnych w zakresie 

kompleksowej eksploatacji stacji gazowych wysokiego ciśnienia wraz z instalacjami przeznaczonymi do 

nawaniania gazu na terenie działania Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz – System S.A. Oddział 

Poznań. 

4. Raport bieŜący Nr 05/2009 z dnia 22 sierpnia 2009 roku, Rejestracja przez sąd podwyŜszenia 

kapitału zakładowego w wyniku emisji akcji serii D, 

5. Raport bieŜący Nr 06/2009 z dnia 26 sierpnia 2009 roku, Podpisanie umowy znaczącej z 

Operatorem Gazociągów Przesyłowych Gaz – System S.A. na wykonanie czynności eksploatacyjnych w 

zakresie kompleksowej eksploatacji stacji gazowych wysokiego ciśnienia wraz z instalacjami 

przeznaczonymi do nawaniania gazu na terenie działania Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz – 

System S.A. Oddział Poznań. 

 

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: 

Ze względu na późny termin rejestracji podwyŜszenia kapitału zakładowego o emisję akcji serii D w 

Krajowym Rejestrze Sądowym, Spółka nie dysponowała, do czasu rejestracji, środkami finansowymi 

pozyskanymi z emisji. Z tego powodu nie rozpoczęto realizować celów emisji akcji serii D.  

 

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 14 października 2009 roku raportu miesięcznego za wrzesień 2009 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". 

 


