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Treść raportu:

Zarząd TESGAS S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 23 maja 2014 roku, otrzymał, od ING Powszechne 
Towarzystwo Emerytalne S.A. (Fundusz) z siedzibą w Warszawie, zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 Ustawy z 
dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1382). Zgodnie z 
zawiadomieniem, Fundusz poinformował, że w związku z nabyciem 116.289 (słownie: sto szesnaście tysięcy 
dwieście osiemdziesiąt dziewięć) akcji spółki TESGAS S.A., poziom zaangażowania Funduszu w ogólnej liczbie 
głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta przekroczył  5%. Powyższa transakcja została rozliczona 
w dniu 20 maja 2014 roku.
W wyniku powyższego zdarzenia Fundusz posiada 837.801 (słownie: osiemset trzydzieści siedem tysięcy 
osiemset jeden) akcje TESGAS S.A. stanowiących 7,38% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, 
uprawniających do 837.801 (słownie: osiemset trzydzieści siedem tysięcy osiemset jeden) głosów, co stanowi 
5,12% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy TESGAS S.A.  
Przed w/w zmianą Fundusz posiadał 721.512 (słownie: siedemset dwadzieścia jeden tysięcy pięćset dwanaście) 
akcji TESGAS S.A., stanowiących 6,36% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 721.512 (słownie: 
siedemset dwadzieścia jeden tysięcy pięćset dwanaście) głosów, co stanowiło 4,41% ogólnej liczby głosów na 
Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy TESGAS S.A.  

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych 
do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, (Dz. U. z 2009 r., poz. 1382). 
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