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Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd spółki TESGAS S.A.  z siedzibą w Dąbrowie (Spółka), informuje, iż w dniu 24 maja 2022 r. podjął uchwałę 
w sprawie rekomendacji dotyczącej propozycji podziału jednostkowego zysku netto za rok zakończony 31 grudnia 
2021 (Zysk), w kwocie 6.273.667,84 PLN (słownie: sześć milionów dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset 
sześćdziesiąt siedem złotych 84/100), poprzez wyłączenie od podziału i przeznaczenie wypracowanego Zysku w 
następujący sposób:
- kwotę w wysokości 667.899,37 PLN (słownie: sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt 
dziewięć złotych 37/100) na pokrycie strat z lat ubiegłych,
- kwotę w wysokości 5.605.768,47 PLN (słownie: pięć milionów sześćset pięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt 
osiem złotych 47/100) na kapitał zapasowy.

Zarząd rekomenduje pozostawienie zysku netto wypracowanego w 2021 roku w Spółce ze względu na poniższe 
czynniki:
- zwiększone zapotrzebowanie na środki obrotowe na finansowanie czołowego kontraktu budowy gazociągu DN 
300 o długości 33,9 km relacji Mójcza-Kielce, którego realizacja będzie wydłużona w stosunku do pierwotnego 
harmonogramu,  którego finansowanie oparte jest o kredyt celowy, którego spłata przypadka na koniec roku 
obrotowego,
- pozyskany w ostatnim kwartale portfel zamówień Spółki, wymaga ponoszenia w najbliższych kwartałach 
wysokich nakładów na realizację pozyskanych zleceń,
- brak stabilnej sytuacji na rynku surowcowym wymagający od Spółki angażowania dużych środków finansowych 
na zabezpieczenie cen materiałów niezbędnych do realizacji zadań, już na etapie zawarcia kontraktu z 
zamawiającym,
- planowane wydatki inwestycyjne na doposażenie działu prób ciśnieniowych pozwalających na realizację 
pozyskiwanych kontraktów w zakresie wykonywania prób ciśnieniowych. 

Jednocześnie Zarząd informuje, że Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała rekomendację Zarządu 
dotyczącą podziału Zysku, określoną w uchwale Zarządu Spółki z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie podziału Zysku.
Ostateczną decyzję dotyczącą podziału Zysku TESGAS S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2021r., podejmie 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR ( Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 
16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające 
dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 
2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1)
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2022-05-24 Włodzimierz Kocik Prezes Zarxządu

2022-05-24 Marcin Szrejter Wiceprezes Zarzadu
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