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Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o oferc ie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd TESGAS S.A. (Emitent, Spółka) z siedzibą w Dąbrowie informuje, iż w dniu 14 czerwca 2021 roku otrzymał 
rezygnację:
- Pana Piotra Majewskiego z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu w Spółce z dniem 31 lipca 2021 roku. 
- Pani Marzenny Kocik z pełnienia funkcji Członka Zarządu w Spółce z dniem 31 sierpnia 2021 roku. 

Powodem rezygnacji Pana Piotra Majewskiego jest istotne zwiększenie zaangażowania w zarządzanie i 
prowadzenie projektu budowy farm fotowoltaicznych w spółce zależnej Pitern sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie, 
gdzie pełnię funkcję Prezesa Zarządu. Przyjęty model rozwoju spółki zależnej Pitern sp.  z o.o. (Pitern) zakłada 
znaczne zwiększenie skali działalności, rozwój spółki w nowym kierunku w branży odnawialnych źródeł energii, 
jakim jest budowa farm fotowoltaicznych. Realizowany biznesplan zakłada w najbliższych latach zwiększenie 
przychodów w branży OZE do poziomu porównywalnego z przychodami Grupy Kapitałowej TESGAS z usług 
świadczonych w gazownictwie. Skuteczne zarządzenie spółką Pitern, a w szczególności nowym projektem 
wymaga zaangażowania czasowego w wymiarze, który nie pozwala na kontynuowanie rzetelnego 
współzarządzania spółkę TESGAS S.A.

Pani Marzenna Kocik nie podała przyczyny złożonej rezygnacji. 

Jednocześnie Zarząd informuje, iż Rada Nadzorcza TESGAS S.A., działająca na podstawie § 36 ust. 2 pkt d) 
Statutu Spółki oraz §  37 ust 2 i 6 Statutu Spółki w dniu 14 czerwca 2021 roku podjęła uchwałę w sprawie 
powołania na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Pana Marcina Szrejtera na okres do końca obecnej kadencji. 
Zarząd Spółki informuje że:
Pan Marcin Szrejter złożył oświadczenie, iż z dniem 14 czerwca 2021 roku (tj. z dniem objęcia funkcji w Zarządzie 
Spółki) jego działalność wykonywana poza Grupą Kapitałową TESGAS nie jest konkurencyjna w stosunku do 
działalności Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, 
spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Marcin Szrejter zgodnie ze złożonym oświadczeniem informuje, że nie jest wpisany do Rejestru Dłużników 
Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

Informacje dotyczące wykształcenia, kwalifikacji oraz wcześniej zajmowanych stanowisk wraz z opisem 
przebiegu pracy zawodowej powołanych Członków Zarządu, Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego 
raportu. 

Podstawa prawna:  Podstawa prawna: § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w 
sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz 
warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego 
państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757). 
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