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Przekroczenie progu umowy znaczącej ze spółkami Grupy Kapitałowej CP Energia 

 

Zarząd TESGAS (Emitent) informuje, że w dniu 22 maja 2012r. łączna szacunkowa wartość 

umów zawartych przez Emitenta ze spółkami z Grupy Kapitałowej CP Energia  w okresie od 

24 maja 2011 roku do dnia dzisiejszego przekroczyła próg umowy znaczącej tj. 10 % 

kapitałów własnych Emitenta i wyniosła 12.080.373,75 zł (słownie: dwanaście milionów 

osiemdziesiąt tysięcy trzysta siedemdziesiąt trzy złotych 75/100) brutto. 

Umową o największej wartości jest umowa z dnia 14 maja 2012 roku, zawarta pomiędzy 

Emitentem (Wykonawca) a KRI S.A. z siedzibą w Wysogotowie (Zamawiający), określająca 

zasady i warunki, na jakich Emitent będzie wykonywał prace projektowe i wykonawcze dla 

instalacji LNG i stacji redukcyjno – pomiarowych w miejscowościach Maków Mazowiecki, 

Suwałki, Przasnysz, Rogowiec k/Bełchatowa, Kuźnia Raciborska na wskazanych przez 

Zamawiającego terenach.  

Strony ustaliły termin obowiązywania umowy do dnia 31 grudnia 2013 roku. Jednakże terminy, 

zakres oraz miejsce realizacji poszczególnych zadań składających się na przedmiot umowy 

zostaną określone w oddzielnych zleceniach szczegółowych, które będą także wskazywać 

poszczególne kwoty wynagrodzenia za zlecone przez Zamawiającego prace. 

Za wykonanie całego przedmiotu umowy Wykonawcy przysługiwać będzie wstępne, 

szacunkowe wynagrodzenie w wysokości 6.273.000,00 zł (słownie: sześć milionów dwieście 

siedemdziesiąt trzy tysiące 00/100) brutto. Ostateczna wartość wynagrodzenia z tytułu 

wykonania przedmiotu umowy ustalona będzie, jako suma wartości zleceń szczegółowych, z 

zastrzeżeniem, że łączna wysokość wynagrodzenia Emitenta stanowić będzie co najmniej 

kwotę wynagrodzenia wskazaną w zdaniu poprzednim.  

W związku z realizacją przedmiotu umowy Zamawiający będzie uprawniony do obciążenia 

Emitenta następującymi karami: 

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy: 0,05 % wynagrodzenia umownego określonego 

w treści szczegółowego zlecenia za każdy dzień zwłoki, przy czym kara ta może zostać 

potrącona z wynagrodzenia przysługującego Emitentowi,  

- za zwłokę w usunięciu wad, stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie 

gwarancji - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia uiszczonego Emitentowi za realizację prac, w 

odniesieniu do których Emitent jest w zwłoce z usunięciem wady za każdy dzień zwłoki, licząc 

od upływu terminu wyznaczonego przez strony na usunięcie wad, 



- za wypowiedzenie niniejszej umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w 

wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto pomniejszonego o wartość prac 

wchodzących w zakres niniejszej umowy wykonanych i odebranych do dnia skutecznego 

doręczenia oświadczenia o wypowiedzeniu niniejszej umowy przez Zamawiającego. 

Wykonawca w razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po 

stronie Zamawiającego zapłaci Wykonawcy karę umowną, w wysokości 5% wynagrodzenia 

umownego brutto pomniejszonego o wartość prac wchodzących w zakres wykonanego i 

odebranego przedmiotu umowy do dnia skutecznego doręczenia oświadczenia o 

wypowiedzeniu umowy przez KRI. 

- w przypadku niedotrzymania terminu płatności przez Zamawiającego, Emitent może żądać 

od KRI zapłaty odsetek ustawowych. 

Strony zastrzegają możliwość dochodzenia odszkodowań przewyższających wysokość 

zastrzeżonych kar umownych. 

 

Umowy zawarte przez Emitenta ze spółkami z Grupy Kapitałowej CP Energia  łącznie 

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 

 

 

 

 


