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Przekroczenie progu umowy znaczącej ze spółkami Grupy Kapitałowej PBG 

 

 

Zarząd TESGAS S.A. (Emitent) w dniu 31 stycznia 2012 roku, powziął informację, iż w okresie od 

5 września 2011 roku do dnia 31 stycznia 2012 roku Emitent wraz ze spółkami zależnymi, zawarł 

ze spółkami należącymi do Grupy Kapitałowej PBG umowy na łączną szacunkową wartość 

13.309.133,52 zł (słownie: trzynaście milionów trzysta dziewięć tysięcy sto trzydzieści trzy złote 

52/100) brutto. 

Umową o największej wartości jest umowa, o której podpisaniu Emitent powziął informację w 

dniu 31 stycznia 2012 roku, zawarta pomiędzy spółką zależną Emitenta, tj. Przedsiębiorstwo 

Inżynierskie Ćwiertnia Sp. z o.o. (P.I. Ćwiertnia, Podwykonawca) a spółką  HYDROBUDOWA 9 

(w dniu 4 stycznia 2012 roku HYDROBUDOWA 9 S.A.  - spółka przejmowana połączyła się ze 

Spółką HYDROBUDOWA POLSKA S.A. spółka przejmująca) zwany dalej Zamawiającym, na 

prace realizowane na inwestycji pod nazwą „Interaktywne Centrum Historii Ostrowa 

Tumskiego w Poznaniu – kolebki państwowości i chrześcijaństwa w Polsce”, polegające na 

wykonaniu robót instalacji sanitarnych wewnętrznych (wody, kanalizacji, wentylacji, 

klimatyzacji, c.o., c.w.u) wraz z przyłączami oraz sieci zewnętrznej i odwodnienia nawierzchni. 

 

Strony ustaliły termin zakończenia prac na dzień 23 kwietnia 2012 roku. 

 

Za wykonanie przedmiotu umowy Podwykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie w 

wysokości 3.800.000,00 zł (słownie: trzy miliony osiemset tysięcy złotych 00/100) netto.  

 

W związku z realizacją przedmiotu umowy Zamawiający będzie uprawniony do obciążenia 

P.I. Ćwiertnia następującymi karami: 

- za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Podwykonawca – 

10% wartości wynagrodzenia umownego brutto, 

- w przypadku niezachowania procedury wyboru podwykonawcy – 10% wartości 

wynagrodzenia umownego brutto, 

- za każdy dzień opóźnienia w realizacji robót w stosunku do terminów określonych 

szczegółowo w harmonogramie – 0,1% wartości umowy brutto, 

- za każdy dzień opóźnienia zakończenia robót będących przedmiotem umowy – 0,1% 

wartości umownego wynagrodzenia brutto, 

- za nieterminowe usunięcie wad i usterek, do usunięcia których Podwykonawca jest 

zobowiązany z tytułu udzielonej gwarancji – 0,1% wartości wynagrodzenia umownego brutto 

za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu, w którym miało nastąpić usunięcie wady. 



Zamawiający zapłaci Podwykonawcy karę umowna w przypadku odstąpienia od umowy z 

winy Zamawiającego – 10% wartości wynagrodzenia umownego brutto. 

 

Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przekraczającego kary 

umowne do wysokości uzasadnianych rzeczywiście poniesionych strat.  

 

Umowy zawarte przez spółki Grupy 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 

 


