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Treść raportu:

Zarząd TESGAS S.A. z siedzibą w Dąbrowie (Emitent, Spółka, Nabywca), informuje, iż w dniu 4 grudnia 2018 r. 
pomiędzy Emitentem (Nabywca), a dotychczasowym udziałowcem (Zbywca) została zawarta umowa nabycia 25 
(słownie: dwudziestu pięciu) udziałów w Spółce Pitern sp. z o.o. (piTERN, Spółka zależna), każdy o nominalnej 
wartości 1.000 (słownie: tysiąc) złotych o łącznej wartości nominalnej 25.000 złotych. Udziały te stanowią 50,00 % 
kapitału zakładowego Pitern Sp. z o.o. z siedzibą w Wysogotowie. Cena nabycia udziałów wynosi 102.000 
(słownie: sto dwa tysiące) złotych . Finansowanie nabycia udziałów nastąpiło ze środków własnych Spółki.

Zgodnie z zawartą umową własność udziałów przechodzi na Emitenta z dniem zapłaty ceny nabycia ustalony na 7 
dni od daty zawarcia umowy nabycia. Wartość księgowa udziałów będących przedmiotem umowy nabycia w 
księgach Emitenta wynosi 102.000 złotych. 
Poprzez nabycie na własność 25 udziałów Emitent nabywa wszelkie przynależne do nich prawa głosu na 
Zgromadzeniu Wspólników oraz prawa do dywidendy (począwszy od dywidendy wypłacanej w 2019 roku, należnej 
za cały 2018 rok), a także inne prawa korporacyjne i majątkowe związane z własnością tych udziałów.
Przed transakcją nabycia udziałów Emitent posiadał 25 udziałów w kapitale zakładowym spółki Pitern Sp. z o.o., 
reprezentujących 50% kapitału zakładowego spółki piTERN, dających prawo do 50% głosów na jej Zgromadzeniu 
Wspólników. 
Po transakcji spółka TESGAS S.A. stała się właścicielem udziałów reprezentujących łącznie 100% kapitału 
zakładowego spółki Pitern Sp. z o.o.
Wartość transakcji nie stanowi nabycia znaczących aktywów. Emitent uznaje, że nabycie udziałów w Spółce 
zależnej jest istotne z punktu widzenia perspektywy rynku, na którym działa Spółka zależna. Pitern prowadzi 
działalność na rynku odnawialnych źródeł energii, w zakresie budowy instalacji pozyskujących energię ze słońca. 
piTERN specjalizuje się w budowie mikroinstalacji, głównie dla klientów indywidualnych i podmiotów 
gospodarczych.
Rosnąca świadomość Polaków związana z postawami proekologicznymi oraz planowane inwestycje w zielone 
źródła energii wśród podmiotów gospodarczych oraz jednostek samorządowych przyczynią się w najbliższych 
latach do dalszego dynamicznego wzrostu ilości budowanych instalacji. Zwiększenie zaangażowania 
kapitałowego przez Emitenta w spółce piTERN podyktowane jest planowanym dynamicznym rozwojem Spółki 
zależnej oraz zwiększeniem zakresu jej działalności, co powinno pozytywnie przełożyć się na osiągane wyniki 
finansowe Grupy Kapitałowej TESGAS. 
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