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Przekroczenie progu umowy znaczącej ze spółkami Grupy Kapitałowej PBG 

 

Zarząd TESGAS (Emitent) w dniu 5 września 2011 roku, powziął informację, iż w okresie od 9 

lipca do dnia 5 września 2011 roku Emitent wraz  ze spółkami zależnymi zawarł ze spółkami 

należącymi do Grupy Kapitałowej PBG umowy na łączną szacunkową wartość 21.097.439,61 

zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta trzydzieści 

dziewięć złotych 61/100) brutto. 

 

Umową o największej wartości jest zlecenie do inwestycji p.n.: „Budowa Autostrady A-1 Toruń 

– Stryków, Odcinek I: Czerniewice – Odolion od km 151+900 do km 163+300 i Odcinek II: 

Odolion – Brzezie od km 163+300 do km 186+366”, podpisane w dniu 5 września 2011 roku 

zawarte pomiędzy spółką zależną Przedsiębiorstwo Inżynierskie Ćwiertnia Sp. z o.o. (P.I. 

Ćwiertnia, Podwykonawca) a spółką APRIVIA S.A. (Wykonawca) będącą członkiem 

konsorcjum w składzie: 

- PBG S.A., 

- APRIVIA S.A., 

- HYDROBUDOWA POLSKA S.A., 

- SRB Civil Engineering Ltd., 

- John Sisk & Son Ltd 

na realizację prac polegających na wykonaniu robót budowlanych polegających na 

wykonaniu podbudów i nawierzchni na MOP Otłoczyn i Kałączynek. 

 

Termin wykonania prac zostanie ustalony na podstawie harmonogramu stanowiącego 

załącznik do umowy szczegółowej do wyżej wymienionego zlecenia.   

 

 Za wykonanie całego przedmiotu umowy Podwykonawcy przysługiwać będzie 

wynagrodzenie w wysokości 4.505.454,76 zł (słownie: cztery miliony pięćset pięć tysięcy 

czterysta pięćdziesiąt cztery złotych 76/100) netto, co daje kwotę w wysokości 5.541.709,35 zł 

(słownie: pięć milionów pięćset czterdzieści jeden tysięcy siedemset dziewięć złotych 35/100) 

brutto. Ostateczna wielkość wynagrodzenia ustalona będzie na podstawie obmiaru 

stanowiącego iloczyn rzeczywiście wykonanych i odebranych elementów robót oraz ich cen 

jednostkowych. 

W związku z realizacją przedmiotu zlecenia Podwykonawca wniesie zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy i roszczeń gwarancyjnych w wysokości 10% wartości brutto 

wynagrodzenia. 



Zabezpieczenie zostanie wniesione w formie nieodwołalnej, bezwarunkowej, płatnej na 

pierwsze żądanie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej przez Towarzystwo 

Ubezpieczeniowe zaakceptowane przez Wykonawcę. 

Dodatkowe informacje o terminie wykonania prac oraz o karach umownych zostaną 

przekazane przez Emitenta po podpisaniu przez P.I. Ćwiertnia z Wykonawcą umowy 

szczegółowej na realizacją powyższego zlecenia. 

 

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

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 

 

 

 


