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Nabycie udziałów  

 

 

W nawiązaniu do raportu bieżącego 16/2011 (raport dostępny jest na stronie internetowej 

http://www.tesgas.pl), informującym o  skorzystaniu przez TESGAS S.A. (Emitent, Inwestor) z 

Opcji CALL Inwestora, poprzez nabycie 65 udziałów w Przedsiębiorstwie Inżynierskim Ćwiertnia 

Sp. z o.o. (Spółka), z siedzibą w Poznaniu (ul. Ziębicka 35, 60-164 Poznań), wpisaną do Rejestru 

Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w 

Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 242877, informujemy, że w dniu 17 

maja 2011 roku, Emitent nabył 65 udziałów w Przedsiębiorstwie Inżynierskim Ćwiertnia Sp. z 

o.o. 

Na podstawie Umowy sprzedaży Inwestor nabył od Labocus Ltd. (Labocus), spółką z siedzibą 

na Cyprze, pod adresem Mykinon,12, Flat/Office 22, P.C. 1065 Nicosia, Cypr, 65 udziałów w 

Spółce, wolnych od wszelkich obciążeń, za łączną cenę w wysokości 2.132.812,50 zł (słownie: 

dwa miliony sto trzydzieści dwa tysiące osiemset dwanaście złotych 50/100).Inwestor 

zobowiązał się zapłacić cenę w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy. Nabyte udziały 

przechodzą na Inwestora z chwilą zawarcia Umowy.  

W wyniku nabycia udziałów TESGAS S.A. posiada łącznie 705 (słownie: siedemset pięć) z 800 

(słownie: osiemset) udziałów w spółce PI Ćwiertnia, stanowiących 88,13% w kapitale 

zakładowym Spółki, dających prawo do 88,13% głosów na Zgromadzeniu Wspólników Spółki. 

Przed nabyciem Emitent posiadał 640 udziałów w Spółce, co stanowiło 80% udziałów w 

kapitale zakładowym Spółki oraz dającym prawo do 80% głosów na Zgromadzeniu 

Wspólników Spółki. 

Umowa nabycia udziałów w PI Ćwiertnia stanowi realizację postanowień Umowy 

Inwestycyjnej z dnia 11 maja 2010 roku zawartej przez Emitenta ze spółką PI Ćwiertnia oraz 

panem Piotrem Ćwiertnią, założycielem i członkiem Zarządu Spółki i spółką LABOCUS, o której 

Emitent informował raportem bieżącym 8/2010 (raport dostępny jest na stronie internetowej 

http://www.tesgas.pl). 

 

 

Podstawa prawna:  § 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 (Dz.U. 2005 Nr 184 poz. 1539 z późn. zm.) 


