
RB K10/2012 
Korekta raportu 10/2012 
Zarząd TESGAS S.A. z siedzibą w Dąbrowie (Emitent) informuje, iż zarówno w treści raportu 
oznaczonego jako 10/2012 opublikowanego w dniu 1 czerwca 2012 roku, jak i projektach 
uchwał Nr 2 i 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TESGAS S.A. z dnia 29 czerwca 
2012 roku – stanowiących załącznik do raportu bieżącego 10/2012, wystąpiła oczywista 
omyłka pisarska polegająca odpowiednio na: 

 
I. W treści raportu bieżącego: 
a) w zakresie pkt I. Porządek obrad pkt. 19; 
Było: 
„Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany § 5 ust. 1 Statutu Spółki w zakresie rozszerzenia 
przedmiotu działalności Spółki.” 

 
Winno być: 
„Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany § 5 ust. 1 Statutu Spółki w zakresie 
uszczegółowienia przedmiotu działalności Spółki.” 
 

b) w zakresie pkt II. w odniesieniu do treści Ad. 19 Porządku obrad; 
Było: 
W § 5 ust 1 Statutu Spółki po punkcie 97) dodaje się nowe punkty o numerach od 98) do 111) 
w następującym brzmieniu: 
"98) Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania (PKD 25.21.Z), 
99) Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych (PKD 25.29.Z), 

100) Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą 
wodą (PKD 25.30.Z), 
101) Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów (PKD 27.11.Z), 
102) Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej (PKD 27.12.Z), 
103) Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych (PKD 33.11.Z), 
104) Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37.00.Z), 

105) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 
41.10.Z), 
106) Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (PKD 61.10.Z), 
107) Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji 
satelitarnej (PKD 61.20.Z), 
108) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z), 

109) Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (PKD 81.10.Z), 
110) Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych (PKD 81.22.Z), 
111) Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD 81.30.Z)." 
 
Winno być: 

W § 5 ust 1 Statutu Spółki po punkcie 97) dodaje się nowe punkty o numerach od 98) do 104) 
w następującym brzmieniu: 
„98)       Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania (PKD 25.21.Z), 
99)        Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych (PKD 25.29.Z), 
100)    Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą 
wodą (PKD 25.30.Z), 

101)    Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów (PKD 27.11.Z), 
102)    Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej (PKD 27.12.Z), 
103) Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych (PKD 33.11.Z), 
104) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 
41.10.Z).” 
 

c) w zakresie pkt III. Informacje dla Akcjonariuszy w odniesieniu do części raportu, pt.: „Prawo 
uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu” w akapicie czwartym w zdaniu 
pierwszym; 

 



Było: 

„Osoby uprawnione ze zdematerializowanych akcji na okaziciela TESGAS S.A. mogą nie 
wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia (tj. od 02 czerwca 2012 r.) i 
nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, (tj. nie później niż w dniu 14 
czerwca 2012 r.) zgłaszać do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych 
żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym 
Zgromadzeniu.” 

 
Winno być: 
”Osoby uprawnione ze zdematerializowanych akcji na okaziciela TESGAS S.A. mogą nie 
wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później  niż  w pierwszym 
dniu powszednim po Dniu Rejestracji, (tj. nie później niż w dniu 14 czerwca 2012 r.) zgłaszać 
do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia 

imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.”. 
 
II. W treści załączonych projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

 
a) w zakresie Uchwały nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia, w pkt 19; 
 
Było: 
„Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany § 5 ust. 1 Statutu Spółki w zakresie rozszerzenia 
przedmiotu działalności Spółki.” 
 

Winno być: 
„Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany § 5 ust. 1 Statutu Spółki w zakresie 
uszczegółowienia przedmiotu działalności Spółki.” 
 
b) w zakresie Uchwały nr 21 w przedmiocie zmiany § 5 ust 1 Statutu Spółki w zakresie 

uszczegółowienia przedmiotu działalności Spółki; 

 
Było: 
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TESGAS S.A., działając na podstawie art. 430 § 1 
Kodeksu spółek handlowych, postanawia uszczegółowić działalność Spółki i dokonać zmiany 
Statutu Spółki w następujący sposób: 
Zmienia się § 5 ust 1 Statutu Spółki, poprzez dodanie nowych zakresów PKD, w ten sposób, że 

po pkt. 97) dodaje się kolejne punkty numerowane od 98) do 111), o następującej treści: 
98) Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania (PKD 25.21.Z), 
99) Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych (PKD 25.29.Z), 
100) Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą 
wodą (PKD 25.30.Z), 

101) Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów (PKD 27.11.Z), 
102) Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej (PKD 27.12.Z), 
103) Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych (PKD 33.11.Z), 
104) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 
41.10.Z).” 
 

Winno być: 
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TESGAS S.A., działając na podstawie art. 430 § 1 
Kodeksu spółek handlowych, postanawia uszczegółowić działalność Spółki i dokonać zmiany 
Statutu Spółki w następujący sposób: 
Zmienia się § 5 ust 1 Statutu Spółki, poprzez dodanie nowych zakresów PKD, w ten sposób, że 
po pkt. 97) dodaje się kolejne punkty numerowane od 98) do 104), o następującej treści: 

„98) Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania (PKD 25.21.Z), 
99) Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych (PKD 25.29.Z), 
100) Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą 
wodą (PKD 25.30.Z), 



101) Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów (PKD 27.11.Z), 

102) Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej (PKD 27.12.Z), 
103) Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych (PKD 33.11.Z), 
104) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 
41.10.Z).” 

 
 

 
W związku z powyższym Emitent przekazuje raz jeszcze treść raportu bieżącego oraz Projekty 
Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TESGAS S.A. zawierające skorygowane 
zapisy, o których mowa powyżej. 
 
 

 
Podstawa prawna: z § 3 ust. 1 i 2 oraz § 6 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 


