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Treść raportu:

Zarząd TESGAS (Emitent) w dniu 13 czerwca 2014 roku, powziął informację, iż w okresie od 20 czerwca 2013 roku 
do dnia 13 czerwca 2014 roku Emitent zawarł ze spółką IZOSTAL S.A. umowy na łączną szacunkową wartość 
10.595.976,02 zł (słownie: dziesięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt 
sześć złotych 02/100) brutto.
Umową o największej wartości jest umowa zawarta w dniu 18 grudnia 2013 roku, pomiędzy TESGAS S.A. 
(Wykonawca) a IZOSTAL S.A. (Dostawca) na dostarczenie 19.530 mb rur stalowych klasy B ze szwem HFW 
323,9x8,0 L415MB wg normy PN-EN10208-2 z izolacją polietylenową trójwarstwową 3LPE N-v wg DIN30670 928 
mb rur ochronnych klasy A lub klasy B 457,0x10,0 z izolacją polietylenową trójwarstwową 3LPE + wewnętrzna 
powłoka epoksydowa + zewnętrzny laminat w tym 145 mb bez laminatu, w ramach zadania pn.: „Przebudowa 
gazociągu DN300 Jadachy-Sandomierz – 19 km – roboty”.

Dostawca zobowiązał się wykonać przedmiot umowy do 30.06.2014r.

Za wykonanie przedmiotu umowy Dostawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie w kwocie 6.124.222,64 zł 
(słownie: sześć milionów sto dwadzieścia cztery tysiące dwieście dwadzieścia dwa złote 64/100) brutto. 
W związku z realizacją przedmiotu umowy Wykonawca będzie uprawniony do obciążenia Dostawcy następującymi 
karami:
- za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy w wysokości 0,25% wynagrodzenia umownego brutto za 
wykonanie przedmiotu umowy, za każdy dzień opóźnienia, w stosunku do harmonogramu;
- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze oraz okresie gwarancji lub rękojmi za wady w 
wysokości 0,25% wynagrodzenia umownego brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, licząc od upływu dnia 
wyznaczonego na usunięcie wad lub pokrycie kosztów usunięcia tych wad;
- za odstąpienie od niniejszej umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Dostawcy w wysokości 20% 
wynagrodzenia umownego brutto.

Kary umowne naliczają się Dostawcy automatycznie, bezpośrednio wskutek wystąpienia zdarzenia, z którym 
niniejsza umowa łączy powstanie roszczenia o karę umowną i zmianę jej wysokości, bez konieczności składania 
przez Wykonawcę jakichkolwiek oświadczeń. 

Łączna wysokości kar umownych przysługujących Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy nie może 
przekroczyć 15% wynagrodzenia umownego brutto.

Wykonawca ma także prawo potrącać naliczone kary umowne z wynagrodzenia należnego Dostawcy.
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.
Dostawca zobowiązuje się do pokrycia Wykonawcy wszelkich kar i grzywien poniesionych przez Wykonawcę w 
związku z naruszeniem przez Dostawcę postanowień niniejszej umowy, w szczególności jeżeli w związku z 
nienależytym lub nieterminowym wykonaniem przedmiotu umowy przez Dostawcę Wykonawca zostanie obciążony 
karami lub grzywną przez zamawiającego, na co Dostawca wyraża zgodę.

Umowy zawarte przez spółkę TESGAS S.A. ze spółką IZOSTAL S.A. 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

Komisja Nadzoru Finansowego

1



RB 20 2014TESGAS S.A.

TESGAS SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

TESGAS S.A. Budownic two (bud)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikac ji GPW w W-wie)

62-070 Dąbrowa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Batorowska 9

(ulica) (numer)

(61) 89 01 600 (61) 89 01 602

(telefon) (fax)

tesgas@tesgas.pl www.tesgas.pl

(e-mail) (www)

 7772527260  639801998

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkc ja Podpis

2014-06-13 Włodzimierz Kocik Prezes Zarządu

2014-06-13 Piotr Majewski Wiceprezes Zarządu

Komisja Nadzoru Finansowego

2


