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Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd TESGAS (Emitent) w dniu 6 września 2013 roku, powziął informację, iż w okresie od 5 listopada 2012 roku 
do dnia 6 września 2013 roku Emitent zawarł ze spółkami należącymi do Grupy Kapitałowej PGNiG S.A. umowy na 
łączną szacunkową wartość 7.787.024,22 zł (słownie: siedem milionów siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy 
dwadzieścia cztery złotych 22/100) brutto.
Umową o największej wartości jest umowa podpisana w dniu 10 maja 2013 roku, pomiędzy TESGAS S.A. 
(Wykonawca) a Operatorem Gazociągów Przesyłowych GAZ – SYSTEM S.A. w Warszawie (Zamawiający, OGP 
Gaz-System) na wykonanie robót budowlano – montażowych dla zadania pn.: „Przebudowę węzła Lasów – 
Rewers”.

Umowa została zawarta na okres, od dnia 10 maja 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku. 
Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie nie przekraczające kwoty 
1.435.400,00 zł (słownie: milion czterysta trzydzieści pięć tysięcy czterysta złotych 00/100) netto, co stanowi kwotę 
1.765.542,00 zł (słownie: milion siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset czterdzieści dwa złote 00/100) 
brutto. 

W związku z realizacją przedmiotu umowy Zamawiający będzie uprawniony do obciążenia Wykonawcy 
następującymi karami:
- za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia ponad termin oddania przedmiotu umowy 0,1% wynagrodzenia brutto za 
wykonanie przedmiotu umowy, 
- za opóźnienie w usunięciu wad 0,1% wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu umowy, za każdy dzień 
opóźnienia, licząc od upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad.
Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody lub gdy przyczyna szkody nie jest uwzględniona w zapisie o 
karach umownych, Strony mogą dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.
Łączna wysokość kar umownych przysługujących Zamawiającemu na podstawie umowy nie może przekroczyć 
30% wynagrodzenia brutto.
Umowy zawarte przez spółkę TESGAS S.A. ze spółką OGP Gaz - System łączenie spełniają kryterium umowy 
znaczącej, gdyż ich wartość przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta. 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3 w zw. z § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 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
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