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Przekroczenie progu umowy znaczącej ze spółkami Grupy Kapitałowej PBG 

 

 

Zarząd TESGAS S.A. (Emitent) w dniu 8 lipca 2011 roku, powziął informację, iŜ w okresie od 15 

czerwca 2011 roku do dnia 8 lipca 2011 roku Emitent wraz ze spółkami zaleŜnymi zawarł ze 

spółkami naleŜącymi do Grupy Kapitałowej PBG umowy na łączną szacunkową wartość 

16.339.176,31 zł (słownie: szesnaście milionów trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy sto 

siedemdziesiąt sześć złotych 31/100) brutto. 

Umową o największej wartości jest, umowa z dnia 17 czerwca 2011 roku zawarta pomiędzy 

spółką zaleŜna Przedsiębiorstwo InŜynierskie Ćwiertnia Sp. z o.o. (P.I. Ćwiertnia, Wykonawca) a 

spółką PBG S.A. (Zamawiający) na prace polegające na wykonaniu projektu centrum 

handlowo usługowego (Galeria) w Bydgoszczy przy ul. Wojska Polskiego 1 – 1A w zakresie 

wykonania projektu zagospodarowania terenu (Etap I). 

 

Strony zastrzegły sobie prawo do rozszerzenia zakresu prac o wykonanie projektu 

architektoniczno – budowlanego dla budynku Galerii i instalacji wewnętrznych (Etap II) 

Rozszerzenie zakresu prac jest uzaleŜnione od decyzji podjętej przez inwestora Galerii.   

 

Za wykonanie przedmiotu umowy (Etap I) Podwykonawcy przysługiwać będzie 

wynagrodzenie w wysokości 6.000.000,00 zł (słownie: sześć milionów złotych 00/100) netto, co 

daje kwotę w wysokości 7.380.00,00 zł (słownie: siedem milionów trzysta osiemdziesiąt tysięcy 

złotych 00/100) brutto. 

W związku z realizacją przedmiotu umowy PBG S.A. będzie uprawniona do obciąŜenia P.I. 

Ćwiertnia następującymi karami: 

- za odstąpienie przez PBG S.A. od umowy wskutek okoliczności za które odpowiada 

Wykonawca – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, 

- za opóźnienie w wykonaniu projektu lub jego części – w wysokości 0,1% wynagrodzenia 

umownego brutto za kaŜdy dzień opóźnienia w stosunku do terminów ustalonych przez strony 

umowy, 

- za opóźnienie w usunięciu wad projektu lub jego części  - w wysokości 0,1% wynagrodzenia 

umownego brutto za kaŜdy dzień opóźnienia w stosunku do terminów usunięcia wad 

określonych w umowie lub na jej podstawie.  

JeŜeli szkoda poniesiona przez Zamawiającego przekracza wysokość kary umownej, 

Zamawiający moŜe dochodzić od Wykonawcy odszkodowania przewyŜszającego wysokość 

zastrzeŜonych kar umownych, do wysokości poniesionej przez Zamawiającego szkody. 

 



Umowy zawarte przez spółki Grupy TESGAS ze spółkami Grupy Kapitałowej PBG łączenie 

spełniają kryterium umowy znaczącej, gdyŜ 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 bieŜących i okresowych przekazywanych przez 

emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równowaŜne informacji 

wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim 

 

 


