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Temat:  Zawarcie ugody 

W dniu 3 lipca 2012 roku Zarząd TESGAS S.A. („Spółka”) powziął informację,  

o zawarciu przez Spółkę działającą jako lider konsorcjum, w skład którego, poza 

Spółką, wchodzi Przedsiębiorstwo Inżynierskie Ćwiertnia Sp. z o.o. z siedzibą w 

Poznaniu („Podwykonawca”) w dniu 2 lipca 2012 roku ugody ze spółką  ALPINE Bau 

GmbH Sp. z o.o. Oddział Polska z siedzibą w Mysłowicach („Wykonawca”). Zawarta 

przez Spółkę ugoda rozwiązuje spór dotyczący wzajemnych roszczeń pomiędzy 

Spółką i Podwykonawcą z jednej strony, a Wykonawcą z drugiej strony, zaistniały w 

wskutek odstąpienia przez Spółkę oraz Podwykonawcę od umowy na wykonanie 

robót i usług elektroenergetycznych oraz teletechnicznych w ramach inwestycji pod 

nazwą „Budowa drogi ekspresowej S5 Kaczkowo – Korzeńsko, Obwodnica Bojanowa 

i Rawicza” („Umowa”). Spółka informowała o Umowie raportem bieżącym 55/2010 w 

dniu 19 listopada 2010 roku (raport dostępny na stronie internetowej 

http://www.tesgas.pl). 

Na mocy ugody: 

- Wykonawca uznał oświadczenie złożone przez Spółkę, w dniu 6 lutego 2012 roku, 

o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym 7/2012, opublikowanym tego 

samego dnia; 

- Wykonawca zobowiązał się do zapłaty na rzecz Spółki 1.719.166,79 zł brutto, na 

którą to kwotę składają się należności: (i) na zaspokojenie roszczeń uczestników 

konsorcjum, wynikających z Umowy lub związanych z odstąpieniem od Umowy oraz 

(ii) wynikające z tytułu wystawionej faktury VAT; 

- Spółka zobowiązała się w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia ugody, złożyć 

oświadczenie o cofnięciu pozwu z dnia 13 marca 2012 roku. 

Ugoda zawiera również inne postanowienia, zobowiązujące strony do podjęcia 

określonych działań w terminie 6 dni roboczych od jej podpisania. 

Stosownie do postanowień ugody, strony oświadczyły, że po dokonaniu obowiązków 

wskazanych w ugodzie, żadna ze stron nie będzie miała dalszych roszczeń wobec 

siebie wynikających z: (i) Umowy lub też (ii) odstąpienia od Umowy, a także, że (iii) 

wykonanie ugody spowoduje zaspokojenie roszczeń z tytułu Umowy. 



Ponadto, strony zobowiązały się wzajemnie, do zaprzestania i niepodejmowania w 

przyszłości jakichkolwiek działań prawnych wobec drugiej strony w związku z 

Umową.. 

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie 

publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 

zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 

2009 r. Nr 185, poz. 1439). 


