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Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść  raportu:

Zarząd TESGAS S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 11 grudnia 2013 roku Spółka otrzymała od spółki 
Bioelektrownia Szarlej sp. z o.o. („Bioelektrownia Szarlej”) wezwanie do zapłaty kwoty 94.923.670,00 zł w terminie 
7 dni od dnia otrzymania wezwania. Zgodnie z treścią wezwania, w ocenie Bioelektrownii Szarlej na powyższą 
sumę składają się kwoty w tytułu:  (i) kar umownych w łącznej wysokości 12.272.940 zł, (ii) zwrotu wynagrodzenia 
zapłaconego członkom konsorcjum w łącznej wysokości 12.226.200 zł, (iii) odszkodowania w wysokości 
6.982.500 zł powstałego wskutek zwrócenia przez Bioelektrownię Szarlej części otrzymanego dofinansowania 
inwestycji, (iv) odszkodowania w wysokości 29.578.500 zł za nieotrzymanie przez Bioelektrownię Szarlej dalszej 
części dofinansowania inwestycji, (iv) odszkodowania za utracone korzyści  rozumiane jako zysk inwestycyjny netto
oszacowany na 20 lat w wysokości 40.000.000 zł. Wartość naliczonej kary umownej została umniejszona o 
wartość 6.136.470 zł uzyskane przez Bioelektrownię Szarlej od Gwaranta tj. Towarzystwo Ubezpieczeń Euler 
Hermes S.A. na skutek uruchomienia gwarancji należytego wykonania umowy. 

W ocenie Zarządu Spółki, wielektronie już wyrażanym w raportach bieżących, wszystkie roszczenia wskazane w 
wezwaniu Bioelektrownii Szarlej są oczywiście bezasadne, pozbawione jakichkolwiek rzeczywistych podstaw 
prawnych, a samo wezwanie Spóła ocena wyłącznie jako formę wywarcia presji w trwającym pomiędzy stronami 
sporze związanym z budową elektrowni biogazowej w miejscowości Szarlej. 

Spór jest zwiazany z umowami z dnia 1 sierpnia 2011 roku oraz 31 sierpnia 2011 roku na roboty budowlane oraz 
rozruch elektrowni biogazowej zawartymi przez Bioelektrownię Szarlej ze Spółką, PBG Energia sp. z o.o. oraz Gaz 
& Oil Project Management sp. z o.o., jako członkami konsorcjum. 

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
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2013-12-11 Włodzimierz Kocik Prezes Zarządu

2013-12-11 Piotr Majewski Wiceprezes Zarządu
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