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Treść raportu:

Zarząd TESGAS (Emitent, Korzystający) w dniu 22 lutego 2019 roku powziął informację, iż w okresie od  16 maja 
2018 roku do 25 stycznia 2019 roku , Grupa TESGAS zawarła z Millennium Leasing Sp. z o.o. umowy leasingu 
środków trwałych na łączną wartość 4.404.423,68 zł (słownie: cztery miliony czterysta cztery tysiące czterysta 
dwadzieścia trzy złote 68/100)netto.

Umową o największej wartości jest umowa zawarta w trybie obiegowym, dataowana na dzień 25 stycznia 2019 
roku, pomiędzy Emitentem a Millennium Leasing Sp. z o.o. (Millennium, Finansujący), której przedmiotem jest 
finansowanie zakupu pompy ciśnieniowej.

Wartość przedmiotu leasingu wynosi 2.207.400,00 zł słownie; dwa miliony dwieście siedem tysięcy czterysta 
złotych 00/100) netto.

Okres leasingu wskazany w umowie pomiędzy Korzystającym a Finansującym został określony na 60 miesięcy.
Zabezpieczenie umowy stanowi weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.  
Umowa zawiera standardowe dla tego typu umów postanowienia i nakłada na Korzystającego m.in. obowiązek 
terminowej zapłaty rat leasingowych czy ubezpieczenia przedmiotu leasingu w pełnym zakresie na swój koszt u 
Ubezpieczyciela zaakceptowanego przez Finansującego.

Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.
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