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INFORMACJE O DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ 

1. Informacje o Grupie Kapitałowej TESGAS 

Jednostką dominującą Grupy Kapitałowej TESGAS (dalej zwana „Grupą Kapitałową”, „Grupą”) jest 
TESGAS Spółka Akcyjna dalej zwana „Spółką dominującą”, „Emitentem”). 
 Spółka dominująca została utworzona Aktem Notarialnym z dnia 27 grudnia 2007 roku w wyniku 
przekształcenia   poprzednika prawnego TESGAS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę 
akcyjną.  
Poprzednik prawny TESGAS Sp. z o.o. został zawiązany w dniu 27 czerwca 2000 roku. Rejestracji  
w rejestrze handlowym dokonano w dniu 19 lipca 2000 roku.  
Spółka dominująca wpisana jest do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie 
Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000296689. 
Spółce dominującej nadano numer statystyczny REGON 639801998.  
Czas trwania Spółki dominującej jest nieograniczony. 
 
Siedziba Spółki dominującej mieści się w Dąbrowie przy ul. Batorowskiej 9, 62-070 Dopiewo. Siedziba 
Spółki dominującej jest jednocześnie podstawowym miejscem prowadzenia działalności przez Grupę 
Kapitałową. 
 
Grupa Kapitałowa TESGAS powstała w wyniku objęcia w 2002 roku przez podmiot dominujący – spółkę 
TESGAS S.A., 60% udziałów w spółce Segus Sp. z o.o. 
Utworzenie Grupy miało na celu rozszerzenie zakresu geograficznego świadczonych usług 
eksploatacyjnych o województwo zachodniopomorskie. W 2003 udział TESGAS S.A. w kapitale 
zakładowym Segus Sp. z o.o. wzrósł do 70%.  
W dniu 5 marca 2010 roku spółka TESGAS S.A. nabyła 50,04% udziałów w spółce Stal Warsztat Sp. z o.o. z 
siedzibą w Poznaniu.  
Dnia 29 kwietnia 2010 roku spółka TESGAS S.A. objęła 4.000 (cztery tysiące) nowoutworzonych udziałów 
o nominalnej wartości 1.000 (jeden tysiąc) zł kaŜdy, o łącznej wartości nominalnej 4.000.000 (cztery 
miliony) zł, w zamian za wkład pienięŜny w wysokości 4.000.000 (cztery miliony) zł. W wyniku transakcji 
udział TESGAS S.A. w kapitale zakładowym Stal Warsztat Sp. z o.o. wzrósł do 81,46%.  
Zakup udziałów w spółce Stal Warsztat Sp. z o.o. wzmocnił pozycję Grupy Kapitałowej TESGAS poprzez 
pozyskanie własnych zasobów projektowych i wykonawczych, słuŜących produkcji konstrukcji i 
elementów stalowych, w tym specjalistycznych urządzeń gazowych, oraz budowie instalacji gazowych 
przy wykorzystaniu technologii tzw. skidów. Dzięki pozyskaniu ww. zasobów Grupa TESGAS w duŜej 
mierze uniezaleŜni się od dostawców elementów stalowych, co poprawi jego pozycję konkurencyjną w 
przyszłych przetargach związanych z wykonawstwem specjalistycznych obiektów inŜynieryjnych, w 
szczególności związanych z infrastrukturą gazową, i jednocześnie pozwoli na uzupełnienie oferty o nowe 
produkty tj. aparaty gazowe oraz elementy ciśnieniowe infrastruktury gazowej. 
 
W dniu 13 sierpnia 2010 roku TESGAS S.A. nabył 640 udziałów w spółce Przedsiębiorstwo InŜynierskie 
Ćwiertnia Sp. z o.o. (PI Ćwiertnia) o łącznej wartości nominalnej 320.000 zł, stanowiących 80% kapitału 
zakładowego za cenę 30.000.000 PLN. 
Spółka PI Ćwiertnia prowadzi działalność w ramach segmentu operacyjnego „InŜynieria budowlana”. 
Spółka dominująca dokonała przejęcia w celu skokowego zwiększenia potencjału wykonawczego w 
zakresie realizacji średniej wielkości obiektów budowlanych, w szczególności obiektów 
charakteryzujących się znaczącym udziałem specjalistycznych prac inŜynierskich w zakresie róŜnego 
rodzaju instalacji. Dzięki przejęciu kontroli nad PI Ćwiertnia, Spółka dominująca osiągnie zdolność do 
samodzielnego startowania w niektórych przetargach, co powinno przełoŜyć się na sprawniejszą 
obsługę wygranych kontraktów oraz uzyskiwanie wyŜszych marŜ. Posiadane przez PI Ćwiertnia 
doświadczenie i referencje pozwolą równieŜ ubiegać się o kontrakty, w których Spółka mogła 
dotychczas pełnić rolę podwykonawcy podmiotów legitymujących się oczekiwanymi kompetencjami.  
Wycena wartości godziwej zidentyfikowanych przez Grupę pozycji aktywów oraz zobowiązań przejętej 
spółki została zakończona na dzień 30 czerwca 2010 roku, ze względu na nieistotne zmiany pozycji 
aktywów i pasywów w okresie od 30 czerwca 2010 roku do dnia objęcia kontroli.  
 
Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe sporządzane jest metoda pełną. 
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Na dzień sporządzenia niniejszego raportu udział w ogólnej liczbie głosów posiadanych przez Spółkę 
dominującą w podmiotach zaleŜnych jest równy udziałowi Spółki dominującej w kapitałach tych 
jednostek. 
śadna ze spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej TESGAS, nie posiada oddziałów. W okresie 
sprawozdawczym nie wystąpiły inwestycje kapitałowe dokonane przez Spółkę dominującą poza grupą 
jednostek zaleŜnych. 
 
Podstawowym przedmiotem działalności Grupy jest:  

� 42.21.Z – roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,  
� 09.10.Z – działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóŜ ropy naftowej i gazu 

ziemnego,  
� 25.62.Z – obróbka mechaniczna elementów metalowych, 
� 43.22.Z - wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i 

klimatyzacyjnych.  
 

Szerszy opis działalności prowadzonej przez Grupę Kapitałową został przedstawiony w nocie nr 6 
dotyczącej segmentów operacyjnych. 

 

2. Informacje o powiązaniach kapitałowych Spółki dominującej 

W skład Grupy Kapitałowej TESGAS wchodzą: jednostka dominująca TESGAS oraz następujące spółki 
zaleŜne: 
 

% posiadanego  kapitału i głosów na WZA: 
Nazwa spółki zaleŜnej Siedziba 

31.12.2010 31.12.2009 

Segus Sp. z o.o. ul. Dębogórska 22, 71-717 Szczecin  70,00 % 70,00 % 

Stal Warsztat Sp. z o.o.  ul. GołęŜycka 95, 61-357 Poznań    81,46% - 

Przedsiębiorstwo 
InŜynierskie Ćwiertnia  
Sp. z o.o.  

Ul. Ziębicka 35, 60-164 Poznań 80,00% - 

 
Na dzień sporządzenia niniejszego raportu, udział w ogólnej liczbie głosów posiadanych przez TESGAS 
S.A. w podmiotach zaleŜnych jest równy udziałowi Spółki dominującej w kapitałach tych jednostek. 
 
Spółka dominująca TESGAS nie posiada oddziałów (zakładów). W okresie sprawozdawczym nie 
wystąpiły inwestycje kapitałowe dokonane przez TESGAS S.A. poza grupą jednostek powiązanych. 
 

3. Osoby zarządzające i nadzorujące Spółki dominującej 

Zarząd: 

Zarząd na  dzień 31 grudnia 2010 roku, jak równieŜ na dzień sporządzenia niniejszego raportu, 
tj. skład Zarządu jednostki dominującej przedstawiał się następująco:: 

Imię Nazwisko Funkcja Okres pełnienia funkcji 

Włodzimierz Kocik Prezes Zarządu przez cały rok 2010 

Piotr Majewski  Wiceprezes Zarządu przez cały rok 2010 

Marzenna Kocik  Członek Zarządu przez cały rok 2010 

mię i nazwisko Funkcja Okres pełnienia funkcji 
W dniu 11 czerwca 2010 roku Rada Nadzorcza TESGAS S.A. powołała Zarząd na nową kadencję. 
 
Rada Nadzorcza: 
 
Zarówno na dzień 31 grudnia 2010 roku, jak równieŜ na dzień sporządzenia niniejszego raportu, skład 
Rady Nadzorczej Spółki dominującej TESGAS przedstawiał się następująco: 
I 
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Imię Nazwisko Funkcja Okres pełnienia funkcji 

Zygmunt Bączyk Przewodniczący Rady Nadzorczej przez cały rok 2010 

Szymon Hajtko Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej przez cały rok 2010 

Leon Kocik  Sekretarz Rady Nadzorczej przez cały rok 2010 

BoŜena Ciosk Członek Rady Nadzorczej przez cały rok 2010 

Kinga Banaszak - Filipiak Członek Rady Nadzorczej przez cały rok 2010 

 
 
4. Struktura akcjonariatu Spółki dominującej 

Zgodnie z najlepszą wiedzą na dzień przekazania niniejszego raportu rocznego za okres 12 miesięcy 
zakończony 31 grudnia 2010 roku następujący akcjonariusze mogą wykonywać ponad 5% głosów na 
Walnym Zgromadzeniu Spółki TESGAS S.A.: 
 

Akcjonariusz Liczba akcji 
% udział w kapitale 

zakładowym 
Liczba głosów na 

WZA 
% udział w licznie 

głosów na WZA 

Włodzimierz Kocik 2.512.843 22,3% 4.987.843 30,7% 

Marzenna Kocik 2.055.950 18,3% 4.075.950 25,1% 

Piotr Majewski  559.547 5,0% 1.064.547 6,6% 

Aviva Investors Poland  S.A. 883.875 7,9% 883.875 5,4% 

BPH  Towarzystwo Funduszy 
Inwestycyjnych S.A. 

824.974 7,3% 824.974 5,1% 

Pozostali 4.412.811 39,2% 4.412.811 27,1% 

 
Struktura akcjonariatu uaktualniana jest na podstawie formalnych zawiadomień od akcjonariuszy 
posiadających, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. 
 
 
5. Analiza sytuacji majątkowej, finansowej oraz wyniku finansowego Grupy Kapitałowej TESGAS 

w okresie 12 miesięcy zakończonym 31 grudnia 2010 roku 

Na wstępie analizy naleŜy zaznaczyć, Ŝe ze względu na pierwszą prezentację danych finansowych w 
postaci skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego, dane porównywalne za okresy 
wcześniejsze są danymi jednostkowymi TESGAS S.A.  

 

Rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej 

Wyszczególnienie 

Za okres 12 
miesięcy 

zakończony 
31 grudnia 

2010 

Za okres12 
miesięcy 

zakończony 
31 grudnia 

2009 

Wskaźnik 
dynamiki w % 

31.12.2009 = 
100% 

Przychody ze sprzedaŜy 174 336  90 971  91,6% 

Przychody ze sprzedaŜy produktów 3 818  -  - 

Przychody ze sprzedaŜy usług  169 631  90 962  86,5% 

Przychody ze sprzedaŜy towarów i materiałów 886  9  10155,6% 

Koszt własny sprzedaŜy 145 417  73 421  98,1% 

Koszt sprzedanych produktów 3 766  -  - 

Koszt sprzedanych usług 140 836  73 412  91,8% 

Koszt sprzedanych towarów i materiałów 815  8  9825,4% 

Zysk (strata) brutto ze sprzedaŜy 28 919  17 550  64,8% 

Koszty sprzedaŜy 292  -  - 
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Wyszczególnienie 

Za okres 12 
miesięcy 

zakończony 
31 grudnia 

2010 

Za okres12 
miesięcy 

zakończony 
31 grudnia 

2009 

Wskaźnik 
dynamiki w % 

31.12.2009 = 
100% 

Koszty ogólnego zarządu 11 962  7 852  52,3% 

Pozostałe przychody operacyjne 2 322  694  234,6% 

Pozostałe koszty operacyjne 1 013  347  191,7% 

Zysk (strata) ze sprzedaŜy jednostek zaleŜnych (+/-) -  -  - 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 17 975  10 044  79,0% 

Przychody finansowe 2 441  616  296,0% 

Koszty finansowe 1 909  1 449  31,7% 

Udział w zysku (stracie) jednostek wycenianych metodą praw 
własności (+/-) 

-  -  - 

Ujemna wartość firmy związana z objęciem kontroli w Stal 
Warsztat Sp. z o.o. 

862  -  - 

Zysk (strata) przed opodatkowaniem 19 369  9 211  110,3% 

Podatek dochodowy 3 729  1 899  96,3% 

Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 15 641  7 312  113,9% 

Działalność zaniechana -  -  - 

Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej -  -  - 

Zysk (strata) netto 15 641  7 312  113,9% 

Zysk (strata) netto przypadający: -  -  - 

- akcjonariuszom podmiotu dominującego 14 360  7 312  96,4% 

- akcjonariuszom mniejszościowym 1 281  -  - 

 

Skonsolidowane przychody ze sprzedaŜy Grupy Kapitałowej TESGAS wyniosły w okresie 12 miesięcy 
zakończonym 31 grudnia 2010 roku 174.336 tys. zł i były o 91,6% wyŜsze aniŜeli przychody w 
analogicznym okresie 2009 roku. 
Do najistotniejszych źródeł przychodów z działalności Grupy Kapitałowej TESGAS w 2010 roku naleŜy 
zaliczyć następujące kontrakty budowlane:  

� kontrakt pn.: „ Wierzchowice – kompleksowe wykonanie instalacji i układów 
technologicznych”, zawarty ze spółką  PBG S.A. z siedzibą w Wysogotowie – zrealizowane 
przychody: 19.969 tys. zł, 

� kontrakt pn.: „Projekt LMG - Ośrodek Centralny, Strefy Przyodwiertowe rurociągi - wykonanie 
układów technologicznych”, zawarty ze spółką  PBG S.A. z siedzibą w Wysogotowie – 
zrealizowane przychody: 12.261 tys. zł,  

� kontrakt pn.: „ Wykonanie rurociągów oraz konstrukcji stalowych estakad wraz z nałoŜeniem 
powłok malarskich oraz wykonaniem fundamentów pod konstrukcje zgodnie z 
dokumentacją Wykonawczą PBG S.A.”, zawarty ze spółką  PBG S.A. z siedzibą w 
Wysogotowie – zrealizowane przychody: 11.084 tys. zł, 

� kontrakt pn.: „Modernizacja sieci wodociągowej - kanalizacyjnej w Łodzi - roboty 
budowlane”, zawarty ze spółką  HYDROBUDOWA 9 S.A. z siedzibą w Wysogotowie – 
zrealizowane przychody: 9.236 tys. zł,  

� kontrakt pn.: „Budowa PMG Wierzchowice etap 3,5 mld nm3 podetap 1,2 mld nm3   - 
wykonanie kompleksowych robót budowlanych”, zawarty ze spółką zrealizowane przychody: 
Przedsiębiorstwo InŜynierskie Ćwiertnia sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu – zrealizowane 
przychody: 7.595 tys. zł, 

� kontrakt pn.: „Budowa Autostrady A-1 Toruń – Stryków, Odcinek I: Czerniewice – Odolion od 
km 151+900 do km 163+300 i Odcinek II: Odolion  - Brzezie od km 163+300 do km 186+366 – 
roboty budowlane polegające na przebudowie sieci gazowej”, zawarty ze spółką APRIVIA 
S.A. z siedzibą w Wysogotowie  – zrealizowane przychody: 6.536 tys. zł, 

� kontrakt pn.: „Adaptacja urządzeń gazowych u odbiorców gazu przynaleŜnych do sieci 
gazowej Oddziału ZDG Poznań, Wielkopolska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.  
zlokalizowanych we wschodniej Wielkopolsce wraz z aglomeracją poznańską przy zmianie 
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gazu w sieci  z LS (GZ 35) na gaz E (GZ-50)”, zawarty ze spółką PBG S.A. z siedzibą w 
Wysogotowie – zrealizowane przychody: 4.402 tys. zł, 

� kontrakt pn.: „Utrzymanie ruchu oraz czynności obsługowo – eksploatacyjne gazociągów 
wysokiego ciśnienia na terenie działania Wielkopolskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.” 
zawarty z Wielkopolską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu – zrealizowane 
przychody: 3.898 tys. zł, 

� kontrakt pn.: „Utrzymanie ruchu oraz czynności obsługowo – eksploatacyjne stacji redukcyjno 
– pomiarowych wysokiego ciśnienia na ternie działania Wielkopolskiej Spółki Gazownictwa 
Sp. z o.o.” zawarty z Wielkopolską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o.  z siedzibą w Poznaniu – 
zrealizowane przychody: 3.829 tys. zł, 

� kontrakt pn.: „Utrzymanie ruchu oraz eksploatacja stacji gazowych II st. na ternie działania 
Wielkopolska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.”, zawarty z Wielkopolską Spółką Gazownictwa 
Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu – zrealizowane przychody: 3.547 tys. zł, 

� kontrakt pn.: „Zakup pakietu serwisowego dla systemów pomocniczych na tłoczniach gazu 
Kondratki, Zambrów, Ciechanów, Włocławek i Szamotuły” zawarty z spółką PBG S.A. w której 
TESGAS jest członkiem konsorcjum. Umowa zawarta jest przez konsorcjum ze spółką System 
Gazociągów Tranzytowych EuRoPol GAZ S.A. z siedzibą w Warszawie – zrealizowane 
przychody: 2.974 tys. zł, 

� kontrakt pn.: „Zagospodarowanie odwiertów Barnówko – 13k i Buszewo – 18k na złoŜu BMB”, 
zawarty z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A. z siedzibą w Warszawie 
Oddział w Zielonej Górze z siedzibą w Zielonej Górze – zrealizowane przychody: 2.956 tys. zł, 

� kontrakt pn.: „Budowa Autostrady A-1 Toruń – Stryków, Odcinek III: Brzezie – Kowal od km 
186+348 do km 215+850– roboty budowlane polegające na przebudowie sieci gazowej”, 
zawarty ze spółką APRIVIA S.A. z siedzibą w Wysogotowie – zrealizowane przychody: 2.859 tys. 
zł. 

 
Warto zauwaŜyć, Ŝe wielkość poszczególnych poziomów zysku w Grupie Kapitałowej TESGAS w 
omawianym okresie w porównaniu do poprzedniego okresu wzrosła. Na zwiększenie się poziomu zysku 
brutto ze sprzedaŜy w analizowanym okresie, w szczególności wpływ miały dwa z zakończonych 
kontraktów, które cechowały się wysoką marŜą. Największy udział wśród przychodów ze sprzedaŜy 
stanowiły przychody ze sprzedaŜy usług. W 2009 roku kształtowały się one na poziomie 90.962 tys. zł, 
natomiast w 2010 roku osiągnęły poziom 169.631 tys. zł, co oznacza wzrost na poziomie 86,5%. 
Bardzo duŜą dynamiką cechowały się pozostałe przychody operacyjne. Wzrost o ponad 230% 
spowodowany jest rozliczeniem w opisywanej pozycji rachunku zysków i strat, zysków z lat ubiegłych 
spółki zaleŜnej Segus w kwocie 956 tys. PLN. Wartość pozostawionego zysku z latu ubiegłych w spółce 
Segus jednorazowo odnoszona jest na pozostałe przychody operacyjne w pierwszym roku sporządzania 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego.  
Pozytywnym jest takŜe fakt, Ŝe Grupa Kapitałowa w 2010 roku osiągnęła  zysk na działalności 
finansowej. Wzrost przychodów spowodowany był posiadaniem środków z emisji akcji serii D oraz E. 
Dzięki temu moŜliwe było zwiększenie w badanym okresie przychodów finansowych o prawie 300% w 
odniesieniu do okresu porównywalnego. Nieznaczne zwiększenie kosztów finansowych w 2010 roku w 
porównaniu do danych jednostkowych jednostki dominującej w analogicznym okresie roku 
poprzedniego spowodowany był niŜszymi stopami procentowymi występującymi na rynku bankowym 
oraz na zmniejszeniu długu oprocentowanego w jednostce dominującej.  
Na wzrost wyniku finansowego Grupy Kapitałowej miała równieŜ wpływ ujemna wartość firmy 
ujawniona w związku z nabyciem udziałów w spółce zaleŜnej Stal Warsztat. Cena zapłacona za nabyte 
udziały była niŜsza, aniŜeli aktywa netto przypadające jednostce dominującej na dzień objęcia kontroli, 
w kwocie 862 tys. zł.   
 
 

Wielkość i struktura aktywów Grupy Kapitałowej 

Wyszczególnienie 31.12.2010 
Wskaźnik 

struktury w % 
31.12.2009 

Wskaźnik 
struktury w % 

Aktywa trwałe   79 716  38,9% 38 343  39,8% 

Wartość firmy 27 580  13,4% -  0,0% 

Wartości niematerialne 925  0,5% 899  0,9% 

Rzeczowe aktywa trwałe 33 316  16,2% 22 414  23,3% 

Nieruchomości inwestycyjne 8 413  4,1% 8 930  9,3% 

Inwestycje w jednostkach zaleŜnych -  0,0% 216  0,2% 
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Wyszczególnienie 31.12.2010 
Wskaźnik 

struktury w % 
31.12.2009 

Wskaźnik 
struktury w % 

Inwestycje w jednostkach 
stowarzyszonych 

-  0,0% -  0,0% 

NaleŜności i poŜyczki 4 533  2,2% 4 007  4,2% 

Pochodne instrumenty finansowe -  0,0% -  0,0% 

Pozostałe długoterminowe aktywa 
finansowe 

-  0,0% -  0,0% 

Długoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe 

111  0,1% 77  0,1% 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego 

4 839  2,4% 1 800  1,9% 

Aktywa obrotowe 125 473  61,1% 57 878  60,2% 

Zapasy 4 431  2,2% 3 210  3,3% 

NaleŜności z tytułu umów o usługę 
budowlaną 

12 565  6,1% 760  0,8% 

NaleŜności z tytułu dostaw i usług oraz 
pozostałe naleŜności 

54 057  26,3% 33 569  34,9% 

NaleŜności z tytułu bieŜącego podatku 
dochodowego 

613  0,3% -  0,0% 

PoŜyczki 50  0,0% -  0,0% 

Pochodne instrumenty finansowe 1 595  0,8% -  0,0% 

Pozostałe krótkoterminowe aktywa 
finansowe 

-  0,0% -  0,0% 

Krótkoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe 

573  0,3% 437  0,5% 

Środki pienięŜne i ich ekwiwalenty 51 588  25,1% 19 903  20,7% 

Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako 
przeznaczone do sprzedaŜy 

-  0,0% -  0,0% 

Aktywa razem 205 190  100,0% 96 221  100,0% 

 

Suma bilansowa Grupy Kapitałowej TESGAS wynosiła na dzień 31 grudnia 2010 roku 205.190 tys. zł 
(przyrost w wysokości 116,8% w stosunku do danych za rok 2009). 
Wartość aktywów trwałych Grupy na dzień 31 grudnia 2010 kształtowała się na poziomie 79.716 tys. zł, 
co oznacza przyrost w wysokości 107,9% w stosunku do danych porównywalnych za 2009 rok. 
Aktywa trwałe na koniec 2010 roku stanowiły w Grupie 38,9% ogólnej sumy aktywów i ich udział spadł o 
0,9 punktu procentowego względem tego samego okresu roku ubiegłego. W strukturze aktywów 
trwałych największym udziałem charakteryzowała się wartość firmy (związana z nabyciem spółki 
Przedsiębiorstwo InŜynierskie Ćwiertnia Sp. z o.o.) oraz rzeczowe aktywa trwałe. 
W badanym okresie aktywa obrotowe odznaczały się wyŜszą dynamiką niŜ aktywa trwałe (przyrost w 
wysokości 116,8% w stosunku do danych porównywalnych za 2009 rok), a ich wartość wyniosła 125.473 
tys. zł. RównieŜ ich udział w aktywach ogółem wzrósł w badanym okresie w porównaniu do 
analogicznego okresu roku poprzedniego o 0,9 punktu procentowego (z poziomu 60,2% do 61,1%). 
W aktywach obrotowych największą pozycję stanowiły środki pienięŜne i ich ekwiwalenty oraz 
naleŜności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe naleŜności.  

 
Wielkość i struktura kapitałów Grupy Kapitałowej 

Wyszczególnienie 31.12.2010 
Wskaźnik 

struktury w % 
31.12.2009 

Wskaźnik 
struktury w % 

Kapitał własny 109 494  53,4% 36 534  38,0% 

Kapitał własny przypadający 
akcjonariuszom jednostki dominującej: 

    

Kapitał podstawowy 11 050  5,4% 7 050  7,3% 

Akcje własne (-) -  0,0% -  0,0% 

Kapitał ze sprzedaŜy akcji powyŜej ich 
wartości nominalnej 

61 537  30,0% 11 000  11,4% 

Pozostałe kapitały 1 431  0,7% 949  1,0% 

Zyski zatrzymane: 32 315  15,7% 17 535  18,2% 
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Wyszczególnienie 31.12.2010 
Wskaźnik 

struktury w % 
31.12.2009 

Wskaźnik 
struktury w % 

- zysk (strata) z lat ubiegłych 17 956  8,8% 10 223  10,6% 

- zysk (strata) netto przypadający 
akcjonariuszom jednostki dominującej 

14 360  7,0% 7 312  7,6% 

Kapitał własny przypadający 
akcjonariuszom jednostki dominującej 

106 334  51,8% 36 534  38,0% 

Udziały mniejszości 3 160  1,5% -  0,0% 

Zobowiązania  95 696  46,6% 59 687  62,0% 

Zobowiązania długoterminowe 21 576  10,5% 17 948  18,7% 

Kredyty, poŜyczki, inne instrumenty dłuŜne 7 674  3,7% 8 372  8,7% 

Leasing finansowy 11 074  5,4% 9 272  9,6% 

Pochodne instrumenty finansowe -  0,0% -  0,0% 

Pozostałe zobowiązania 330  0,2% -  0,0% 

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego 

2 128  1,0% 20  0,0% 

Zobowiązania i rezerwy z tytułu 
świadczeń pracowniczych 

136  0,1% 50  0,1% 

Pozostałe rezerwy długoterminowe -  0,0% -  0,0% 

Długoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe 

233  0,1% 234  0,2% 

Zobowiązania krótkoterminowe 74 119  36,1% 41 740  43,4% 
Zobowiązania z tytułu umów o usługę 

budowlaną  
10 718  5,2% 7 303  7,6% 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz 
pozostałe zobowiązania 

57 163  27,9% 27 705  28,8% 

Zobowiązania z tytułu bieŜącego 
podatku dochodowego 

95  0,0% 1 615  1,7% 

Kredyty, poŜyczki, inne instrumenty dłuŜne 848  0,4% 2 286  2,4% 

Leasing finansowy 2 718  1,3% 1 680  1,7% 

Pochodne instrumenty finansowe -  0,0% -  0,0% 

Zobowiązania i rezerwy z tytułu 
świadczeń pracowniczych 

2 032  1,0% 815  0,8% 

Pozostałe rezerwy krótkoterminowe 466  0,2% 270  0,3% 

Krótkoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe 

80  0,0% 65  0,1% 

Zobowiązania związane z aktywami 
trwałymi przeznaczonymi do sprzedaŜy 

-  0,0% -  0,0% 

Pasywa razem 205 190  100,0% 96 221  100,0% 

 

Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej na dzień 31 grudnia 2010 roku wyniósł 
106.334 tys. zł (przyrost w wysokości 191,1% w stosunku do danych 2009 roku). W strukturze kapitału 
własnego największą pozycję stanowił kapitał ze sprzedaŜy akcji powyŜej ich wartości nominalnej 
stanowiący 30,0 % pasywów ogółem i będący głównie wynikiem pozyskanych środków z emisji akcji serii 
D i E. 
Zobowiązania Grupy Kapitałowej kształtowały się na poziomie 95.696 tys. zł (przyrost w wysokości 60,3% 
w stosunku do danych porównywalnych za 2009 rok). Pomimo przyrostu nominalnej wartości 
zobowiązań, ich udział w pasywach ogółem zmniejszył się o 15,4 punktu procentowego w badanym 
okresie 2010 roku w odniesieniu do 2009 roku. Jest to spowodowane wysokimi zyskami osiąganymi przez 
Grupę Kapitałową TESGAS oraz wzrostem kapitału ze sprzedaŜy akcji powyŜej ich wartości nominalnej w 
związku z emisją akcji serii D i E. W zobowiązaniach największa pozycję stanowiły zobowiązania 
krótkoterminowe, które stanowiły 36,1% wartości pasywów ogółem. 
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Przepływy środków pienięŜnych Grupy Kapitałowej  

Wyszczególnienie  rok 2010 rok 2009 

Przepływy pienięŜne netto z działalności operacyjnej 19 079 11 141  

Przepływy pienięŜne netto z działalności inwestycyjnej (35 015) (3 115) 

Przepływy pienięŜne netto z działalności finansowej 47 620 5 550  

Razem przepływy pienięŜne netto 31 685 13 576  

Środki pienięŜne na koniec okresu 51 588  19 903  

 

Na dzień 31 grudnia 2010 roku Grupa dysponowała środkami pienięŜnymi w wysokości 51.588 tys. zł, na 
które składały się gotówka i jej ekwiwalenty (środki na rachunkach bankowych oraz lokaty 
krótkoterminowe). 
Biorąc pod uwagę posiadane środki własne oraz dostępne linie kredytowe Grupa nie przewiduje 
wystąpienia problemów z płynnością finansową w związku z prowadzeniem bieŜącej działalności oraz 
realizacją planów inwestycyjnych. Wysoki stan gotówki na dzień 31.12.2010 r. jest efektem wysokich 
zysków osiągniętych w 2010 roku popartych wpływem środków na konta spółek z Grupy oraz 
posiadaniem niewykorzystanych jeszcze środków z emisji akcji serii D i E o łącznej kwocie około 28 000 
tys. zł.  
  
Działalność operacyjna 
W roku 2010 roku przepływy pienięŜne netto z działalności operacyjnej były dodatnie, a ich przyrost w 
stosunku do analogicznego okresu poprzedniego w 2009 roku wynika z osiągnięcia wyŜszego zysku 
netto wygenerowanego w analizowanym okresie 2010 roku oraz zwiększenia dodatniej zmiany stanu 
naleŜności. 
 
Działalność inwestycyjna 
Ujemne przepływy pienięŜne netto z działalności inwestycyjnej w roku 2010 to głównie efekt 
poniesionych nakładów inwestycyjnych na nabycie udziałów kontrolnych w spółkach: Stal Warsztat Sp. 
z o.o. oraz Przedsiębiorstwo InŜynierskie Ćwiertnia. Łączne wydatki na ten cel wyniosły ponad 29.683 tys. 
zł. Ponadto w roku 2010 na nabycie przez Stal Warsztat Sp. z o.o. nieruchomości gruntowej wraz z 
naniesieniami wydano ok. 2.500 tys. PLN. 
 
Działalność finansowa 
W roku 2010 roku przepływy pienięŜne netto z działalności finansowej były dodatnie, co głównie było 
wynikiem wpływu środków z emisji akcji serii D i E.  
 

6. Analiza wskaźnikowa wyników finansowych Grupy Kapitałowej TESGAS 

Płynność finansowa 
Analiza płynności finansowej wskazuje, Ŝe w analizowanym okresie Grupa Kapitałowa TESGAS 
posiadała pełną zdolność do terminowego regulowania swoich zobowiązań bieŜących, co zostało 
zaprezentowane poniŜej: 

 

Wyszczególnienie Formuła 31.12.2010 31.12.2009 

Wskaźnik płynności bieŜącej 

(aktywa obrotowe - 
krótkoterminowe rozliczenia 

międzyokresowe) / 
zobowiązania 

krótkoterminowe 

1,69 1,38 

Wskaźnik płynności szybkiej 

(środki pienięŜne i ich 
ekwiwalenty + naleŜności z 
tytułu dostaw i usług oraz 
pozostałe naleŜności) / 

zobowiązania 
krótkoterminowe 

1,43 1,28 
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Wartość wskaźnika płynności bieŜącej wzrosła w roku 2010 roku w porównaniu z analogicznym okresem 
roku poprzedniego. Wskaźnik płynności bieŜącej kształtuje się na poziomie 1,69 co oznacza, Ŝe Grupa 
aktywami bieŜącymi mogłaby w całości pokryć zobowiązania krótkoterminowe. TakŜe wskaźnik 
płynności szybkiej uległ poprawie i wynosi 1,43, co potwierdza brak trudności Grupy w zakresie pełnego 
i terminowego realizowania swoich zobowiązań. 
  
 
Rentowność 
Na dzień 31 grudnia 2010 roku Grupa Kapitałowa TESGAS wygenerowała przychody ze sprzedaŜy na 
poziomie 174.336 tys. PLN (przyrost w wysokości 91,6% w stosunku do danych porównywalnych za 2009 
rok), natomiast zysk netto wzrósł o 113,9% w roku 2010 roku w porównaniu do analogicznego okresu 
2009 roku. Omówienie przyczyn dynamiki wzrostów zostało przedstawione w analizie rachunku zysków i 
strat.  
Wskaźniki rentowności zostały przedstawione poniŜej. 

 

Wyszczególnienie Formuła 31.12.2010 31.12.2009 

Rentowność brutto ze 
sprzedaŜy 

Zysk brutto ze sprzedaŜy / przychody ze 
sprzedaŜy 

16,6% 19,3% 

Rentowność operacyjna 
Zysk z działalności operacyjnej / przychody ze 

sprzedaŜy 
10,3% 11,0% 

Rentowność brutto Zysk brutto / przychody ze sprzedaŜy 11,1% 10,1% 

Rentowność netto jednostki 
dominującej 

Zysk netto jednostki dominującej / przychody ze 
sprzedaŜy 

8,2% 8,0% 

Rentowność netto Grupy 
Kapitałowej 

Zysk netto Grupy Kapitałowej / przychody ze 
sprzedaŜy 

9,0% 8,0% 

Rentowność kapitału 
własnego 

Zysk netto jednostki dominującej / (kapitał 
własny - zysk netto jednostki dominującej) 

15,6% 25,0% 

Rentowność majątku Zysk netto / aktywa ogółem 7,0% 7,6% 

Podstawowy zysk na jedną 
akcję przypisany 

akcjonariuszom jednostki 
dominującej (w zł) (w zł) 

Zysk netto jednostki dominującej / 
średniowaŜona liczba akcji 

        1,58 zł  1,13 

 
Wskazana róŜnica dynamiki w wielkości przychodów ze sprzedaŜy oraz dynamiki w poziomie zysku netto 
spowodowała, Ŝe wartość wskaźnika rentowności netto jednostki dominującej wzrosła o 0,2 punktu 
procentowego i za rok 2010 roku wyniosła 8,2%. 
Poziom wskaźnika rentowności netto dla Grupy Kapitałowej w 2010 roku wyniósł 9,0% i był wyŜszy o 1,0 
punktu procentowego w porównaniu do tego samego okresu 2009 roku. 
Poziom wskaźnika rentowności brutto dla Grupy w roku 2010 roku wyniósł 11,1% i był wyŜszy o1,0 punktu 
procentowego w porównaniu do tego samego okresu 2009 roku. 
Zmniejszeniu do wartości 15,6% uległ z kolei wskaźnik rentowności kapitału własnego, który spadł o 
37,6% w porównaniu do 2009 roku. Spadek ten był wynikiem wyŜszej dynamiki kapitałów własnych 
(przyrost wartości o 191,1%) niŜ dynamiki wzrostu zysku netto (przyrost wartości o 113,9%). WyŜsza 
dynamika kapitałów własnych była rezultatem pozyskania środków z emisji akcji serii E. 
W analizowanym okresie nastąpił równieŜ nieznaczny spadek rentowności majątku o 0,6 punktu 
procentowego. Sytuacja ta została głównie spowodowana przyrostem aktywów ogółem (o 116,8%), 
który nie został skompensowany przyrostem w aspekcie wielkości zysku netto. 
Grupa Kapitałowa TESGAS na koniec roku 2010 roku osiągnęła 1,58 PLN zysku na jedną akcję 
przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej. 

 
Efektywność  
Efektywność działania to umiejętność sprawnego wykorzystania posiadanych zasobów w istniejących 
uwarunkowaniach zewnętrznych. 
Wskaźniki efektywności przedstawiono poniŜej: 

 

Wyszczególnienie Formuła 31.12.2010 31.12.2009 

Wskaźnik rotacji majątku Przychody ze sprzedaŜy / 0,85 0,95 
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Wyszczególnienie Formuła 31.12.2010 31.12.2009 

aktywa ogółem 

Wskaźnik obrotu rzeczowych 
aktywów trwałych 

Przychody ze sprzedaŜy / 
rzeczowe aktywa trwałe 

5,23 4,06 

Wskaźnik rotacji naleŜności  
w dniach 

NaleŜności handlowe netto * 
360 dni / (przychody ze 
sprzedaŜy - przychody 

bilansowe) 

133,90 100,24 

Wskaźnik rotacji zapasów  
w dniach 

Zapasy * 360 dni / koszty 
działalności operacyjnej 

9,63 14,22 

Wskaźnik rotacji zobowiązań  
w dniach 

Zobowiązania handlowe * 360 
dni / (koszty działalności 

operacyjnej - amortyzacja) 
134,13 107,43 

 
Na koniec roku 2010 roku zdolność Grupy Kapitałowej do generowania przychodów ze sprzedaŜy 
mierzona obrotowością jej aktywów ukształtowała się na niŜszym poziomie niŜ w 2009 roku. Wartość 
wskaźnika rotacji majątku wyniosła w roku 2010 roku 0,85, co oznacza, ze jedna złotówka majątku 
Grupy generowała przychody ze sprzedaŜy na poziomie 0,85 zł. 
Wartość wskaźnika obrotu rzeczowych aktywów trwałych uległa w roku 2010 roku poprawie i osiągnęła 
wartość 5,23. 
Wartość wskaźnika rotacji zapasów wskazuje, iŜ okres obrotu zapasami w Grupie uległ skróceniu w 
analizowanym okresie i kształtuje się na poziomie ok. 10 dni. 
Okres oczekiwania na zapłatę naleŜności wydłuŜył się w badanym okresie w odniesieniu do okresu 
poprzedniego. W roku 2009 roku Grupa Kapitałowa TESGAS oczekiwała na zapłatę 100 dni, natomiast 
w roku 2010 roku ok. 134 dni.  
W roku 2010 roku Grupa Kapitałowa TESGAS wydłuŜyła okres regulowania swoich zobowiązań. W 
okresie objętym analizą Grupa regulowała swoje zobowiązania co ok. 134 dni w porównaniu do 107 dni 
w roku poprzednim. 

 
ZadłuŜenie 
Analiza zadłuŜenia sprawdza strukturę kapitałów (pasywów) pod kątem jego zdolności do regulowania 
zobowiązań. 
 

Wyszczególnienie Formuła 31.12.2010 31.12.2009 

Wskaźnik zadłuŜenia zobowiązania ogółem / 
aktywa ogółem 

46,6% 62,0% 

 
W rozpatrywanym okresie wartość wskaźnika ogólnego zadłuŜenia spadła i kształtowała się na 
poziomie 46,6%. Spadek wartości tego wskaźnika jest poŜądany, poniewaŜ świadczy to o mniejszym 
uzaleŜnieniu się od kapitałów obcych. Na dzień bilansowy Grupa Kapitałowa TESGAS posiada bardzo 
dobrą płynność finansową i terminowo wywiązuje się z zaciągniętych zobowiązań. 
 

7. Komentarz Zarządu Spółki dominującej do wyników finansowych  

Konsekwentna realizacja strategii wzmacniania pozycji Grupy Kapitałowej TESGAS na rynku 
specjalistycznych usług dla branŜy gazowniczej, pozwoliła znacząco zwiększyć wyniki finansowe w 2010 
roku w odniesieniu do wyników osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego. 
W roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2010 roku Grupa odnotowała zysk netto w wysokości 
15.641tys. PLN (przyrost w wysokości 113,9% w stosunku do danych porównywalnych za ten sam okres 
2009 roku). 
Dynamika wzrostu zysku na działalności operacyjnej, oraz zysku brutto i netto w badanym okresie 2010 
roku spowodowana jest m. in. sprawnym i efektywnym realizowaniem kontraktów wykonawczych i 
eksploatacyjnych. 
Zysk brutto ze sprzedaŜy wyniósł 28.919 tys. zł (przyrost w wysokości 64,8% w stosunku do danych 
porównywalnych za 2009 rok). Na wielkość zysku brutto ze sprzedaŜy wpłynęły przychody ze sprzedaŜy 
w wysokości 174.336 tys. zł oraz koszt własny sprzedaŜy w kwocie 145.417 tys. zł. 
Z działalności operacyjnej uzyskano zysk w wysokości 17.975 tys. zł (przyrost w wysokości 79,0% w 
stosunku do danych porównywalnych za 2009 rok). 
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Zysk brutto wyniósł 19.369 tys. zł (przyrost w wysokości 110,3% w stosunku do danych porównywalnych za 
taki sam okres 2009 roku). 
Grupa Kapitałowa TESGAS nigdy nie posiadał i nie posiada Ŝadnych opcji walutowych ani nie 
zawierały walutowych transakcji zmiany stóp procentowych (CIRS). 
 

8. Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających znaczący wpływ 
na osiągnięte wyniki finansowe 

 
Do czynników nietypowych, które mogą mieć wpływ na wyniki osiągnięte przez jednostkę dominującą 
w perspektywie przynajmniej 12 miesięcy naleŜą: 

� poziom inwestycji na obsługiwanych przez Spółkę rynkach, zwłaszcza gazowym, 
budownictwa, w tym budownictwa drogowego, 

� konkurencja, 
� poziom cen materiałów i usług wykorzystywanych przy realizacji kontraktów, 
� koniunktura w branŜy budowlanej 
� wzmocnienie kontroli operacyjnej, finansowej i budŜetowej w ramach realizowanych 

kontraktów 
� wycena opcji PUT i CALL nabycie 20% udziałów w PI Ćwiertnia. 

 
W okresie od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. w opinii Zarządu nie wystąpiły wydarzenia o charakterze 
nadzwyczajnym, mogące mieć znaczący wpływ na osiągnięte przez  Grupę Kapitałową TESGAS wyniki 
finansowe. 

9. Omówienie perspektyw rozwoju działalności Grupy Kapitałowej TESGAS 

Zgodnie z przyjętą strategią średniookresową dla jednostki dominującej oraz spółek od niej zaleŜnych, 
Zarząd jednostki dominującej postrzega jej rozwój poprzez:  
 

� skokowe zwiększenie potencjału wykonawczego w zakresie realizacji średniej wielkości 
obiektów budowlanych, w szczególności obiektów charakteryzujących się znaczącym 
udziałem specjalistycznych prac inŜynierskich w zakresie róŜnego rodzaju instalacji. Cel ten 
zamierza się osiągnąć poprzez nabytą spółkę zaleŜną Przedsiębiorstwo InŜynierskie Ćwiertnia. 
Obecność PI Ćwiertnia w Grupie Kapitałowej TESGAS pozwoli na osiągnięcie zdolności do 
samodzielnego startowania w niektórych przetargach, co powinno przełoŜyć się na 
sprawniejszą obsługę wygranych kontraktów oraz uzyskiwanie wyŜszych marŜ. Posiadane 
przez PI Ćwiertnia doświadczenia i referencje daje moŜliwość równieŜ ubiegać się o kontrakty, 
w których Spółka mogła dotychczas pełnić rolę podwykonawcy podmiotów legitymujących 
się oczekiwanymi kompetencjami, 

� dalsze akwizycje pozwalające na rozszerzenie wachlarza posiadanych przez Grupę 
kompetencji oraz wzmocnienie posiadanego potencjału wykonawczego. Z sukcesem 
zrealizowane przejęcia powinny otworzyć Grupie Kapitałowej TESGAS moŜliwości ubiegania 
się o kontrakty wartościowo większe od dotychczas realizowanych, jak równieŜ – dzięki 
niezatrudnianiu podwykonawców – zwiększać rentowność prowadzonej działalności. Kolejną 
korzyścią dywersyfikacji przedmiotu działalności Grupy będzie moŜliwość ubiegania się o 
kontrakty dotyczące prac w obszarach, w których dotychczas grupa nie posiadała 
kompetencji wykonawczych, co winno się przyczynić do dalszej dywersyfikacji źródeł jego 
przychodów,  

� zwiększenie zdolności produkcyjnych w zakresie obróbki metali oraz rozszerzenie zakresu 
produkowanych urządzeń i elementów dla specjalistycznych dziedzin przemysłu poprzez 
spółkę zaleŜną Stal Warsztat Sp. z o.o.   

� dalsze akwizycje w podmioty z odpowiednim doświadczeniem i referencjami w dziedzinach, 
w których Grupa kapitałowa albo świadczy juŜ usługi, albo w obszarach komplementarnych 
(rozwój poprzez przejęcia), 

� rozwój poprzez pozyskiwanie i realizacje kontraktów o coraz wyŜszej wartości jednostkowej 
(rozwój organiczny). 

 
Ponadto strategia jednostki dominującej – Spółki TESGAS S.A. w zakresie rozwoju eksploatacji zakłada: 

� systematycznie podnoszenie jakości świadczonych usług poprzez szkolenia pracowników oraz 
wyposaŜanie brygad serwisowych w nowoczesny sprzęt,  



Nazwa grupy kapitałowej: Grupa Kapitałowa TESGAS.  

Okres objęty sprawozdaniem: 01.01.2010 – 31.12.2010 Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN) 

Poziom zaokrągleń: wszystkie kwoty wyraŜone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej) 

 

 15

� rozszerzenie zakres czynności eksploatacji gazociągów wysokiego ciśnienia w zakresie 
systemu ochrony : systemu ochrony antykorozyjnej, 

� pozyskanie do eksploatacji nowych obiektów dotychczas nie obsługiwanych przez Grupę.  
 

10. WaŜniejsze osiągnięcia Grupy Kapitałowej z dziedziny badań i rozwoju 

Zgodnie z oświadczeniem Zarządu oraz informacją zawartą w prospekcie emisyjnym, Grupa Kapitałowa 
TESGAS zarówno na dzień 31 grudnia 2010 r. jak i na dzień sporządzenia niniejszego raportu, nie 
prowadzi badań oraz prac badawczo rozwojowych. 
 

11. Opis istotnych czynników ryzyka i zagroŜeń  

Ryzyko związane z prowadzoną działalnością operacyjną na czynnych obiektach gazowych 

Z działalnością Grupy Kapitałowej wiąŜą się zagroŜenia polegające między innymi na moŜliwości 
wystąpienia awarii skutkującej stratami ludzkimi i materialnymi. 
Grupa przeciwdziała temu zagroŜeniu poprzez: 

� ubezpieczanie działalności od odpowiedzialności cywilnej, 

� systematyczne doposaŜenie pracowników w najnowocześniejszy sprzęt ochronny, 

� podnoszenie kwalifikacji pracowników, 

� stałe szkolenia i nadzór bhp. 

Ryzyko konkurencji  

Spółka prowadzi działalność na rynku usług eksploatacji sieci gazowych, w tym stacji redukcyjno-
pomiarowych, oraz specjalistycznych usług budowlanych w zakresie wykonawstwa obiektów 
gazowych. 
Na rynku usług eksploatacyjnych Spółka posiada ugruntowaną pozycję na terenie Polski północno-
zachodniej. Jest ona efektem wysokiej jakości świadczonych usług, wieloletniego doświadczenia kadry 
pracowniczej oraz nowoczesnego parku maszynowego pozwalającego na wykonywanie szerokiego 
zakresu prac eksploatacyjnych. Rozdrobnienie i mniejsza skala działania podmiotów konkurencyjnych 
na tym rynku, mierzona ilością eksploatowanych obiektów gazowych, oraz realizowana przez Grupę 
polityka stałego podnoszenia jakości świadczonych usług w istotny sposób ograniczają ryzyko 
konkurencji. 
Na rynku usług wykonawczych Spółka pozycjonuje się przede wszystkim jako wykonawca usług 
budowlanych dla podmiotów zajmujących się wydobyciem i dystrybucją gazu oraz jako 
podwykonawca największych w Polsce grup budowlanych. Do istotnych czynników wpływających na 
pozycję konkurencyjną Grupy zaliczyć moŜna oferowaną cenę usług, doświadczenie w realizacji 
specjalistycznych przedsięwzięć oraz jakość i terminowość świadczonych usług, przekładające się 
łącznie na posiadanie statusu sprawdzonego partnera w realizacji projektów. 
Grupa zamierza ograniczać ryzyko konkurencji w szczególności poprzez:  

� poszerzanie i budowanie nowych kompetencji, a w konsekwencji moŜliwość oferowania 
kompleksowych rozwiązań,  

� systematyczną rozbudowę potencjału wykonawczego. 

Ryzyko niesolidnych dostawców towarów i usług 

Do najbliŜszego otoczenia, w którym działa Spółka zaliczają się dostawcy materiałów i usług. Jakość 
współpracy między Spółką a jego dostawcami wpływa bezpośrednio na terminowość i jakość 
realizowanych przez Spółkę usług. 
W celu minimalizacji ryzyka związanego z niesolidnymi dostawcami Spółka: 

� współpracuje z podmiotami o ugruntowanej pozycji na rynku, 
� dywersyfikuje dostawców materiałów i usług. 
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Ryzyko związane z sezonowością branŜy w zakresie działalności wykonawczej 

Przychody uzyskiwane przez Spółkę z usług wykonawczych (roboty budowlane) charakteryzują się 
sezonowością. Na sezonowość sprzedaŜy największy wpływ mają warunki atmosferyczne w okresie 
zimowym – niskie temperatury oraz opady mogą w znacznym stopniu ograniczyć prowadzenie prac 
budowlanych. 
Realizacja zadań w zakresie wykonawstwa realizowanego na zlecenie klientów spółek z Grupy 
rozpoczyna się zazwyczaj w II kwartale kaŜdego roku. Nie moŜna wykluczyć występowania trudniejszych 
od przeciętnych warunków atmosferycznych, które mogą mieć wpływ na poziom realizowanych 
przychodów Grupy, np. utrzymujące się w dłuŜszych okresach niskie temperatury mogą spowodować 
utrudnienia w realizacji robót budowlanych, a w konsekwencji przesunięcie w czasie osiąganych przez 
Grupę przychodów. 
W celu minimalizacji tego ryzyka Spółka planuje kontynuować zwiększanie udziału prac wykonawczych 
metodą prefabrykacji warsztatowej oraz technologii skidów, które – opierając się na wykonywaniu 
gotowych zespołów w hali – powinny wpłynąć na ograniczenie przestojów produkcyjnych w okresie 
zimowym. 

Ryzyko związane z działalnością eksploatacyjną 

Wielkość rynku usług eksploatacyjnych jest skorelowana z gęstością sieci gazowej i moŜliwościami jej 
obsługi przez zasoby własne ich właścicieli.  
Oznacza to, Ŝe poziom przychodów Spółki z tytułu realizacji usług eksploatacyjnych uzaleŜniony jest m. 
in. od zapotrzebowania właścicieli sieci na zewnętrzne usługi eksploatacyjne, co z kolei jest pochodną 
wielkości własnych zasobów ludzkich i sprzętowych w obszarze eksploatacji. 
Zmiana istniejącej proporcji prac eksploatacyjnych wykonywanych przez właścicieli sieci oraz przez 
podmioty zewnętrzne, w tym spółki z Grupy, moŜe wpłynąć negatywnie na poziom przychodów Grupy 
z eksploatacji, a tym samym efektywność działania Spółki. 
W celu minimalizacji ryzyka Grupa poszukuje nowych, dotychczas nieobsługiwanych przez niego 
obiektów, które mogłyby zwiększyć zakres działania oraz ograniczyć uzaleŜnienie Spółki od 
dotychczasowych zleceniodawców usług eksploatacyjnych. 

Ryzyko związane z działalnością wykonawczą 

Rynek usług wykonawczych jest skorelowany z wielkością planowanych wydatków inwestycyjnych 
innych uczestników rynku, w szczególności Grupy PGNiG oraz OGP Gaz-System. W duŜej mierze dotyczy 
to inwestycji w infrastrukturę gazowniczą w Polsce, mającą na celu poprawę bezpieczeństwa 
energetycznego kraju. 
Jednocześnie organizacja rynku specjalistycznych usług budowlanych powoduje, iŜ pozyskanie 
specjalistycznych zadań wykonawczych jest uzaleŜnione od posiadanego doświadczenia i referencji. 
MoŜliwość wykazania się określonymi doświadczeniami i referencjami wpływa na konkurencyjność 
Spółki i otwiera jej drogę do ubiegania się o złoŜone, wysokospecjalistyczne zlecenia charakteryzujące 
się wyŜszą od przeciętnej marŜą i jednocześnie wyŜszym od przeciętnego ryzykiem. 

Ryzyko niekorzystnych zmian przepisów podatkowych 

W Polsce stosunkowo często odnotowuje się zmiany przepisów podatkowych. Wiele z nich nie zostało 
sformułowanych w sposób precyzyjny. Jednocześnie brak jest ich jednoznacznej wykładni. 
Istnieje ryzyko zmiany obecnych przepisów w taki sposób, Ŝe nowe uregulowania mogą okazać się 
niekorzystne dla Grupy. MoŜe się to przełoŜyć na pogorszenie wyników finansowych Spółki. 
Grupa monitoruje zmiany przepisów podatkowych i dokonuje niezbędnych zmian w ramach Spółki 
celem minimalizacji tego ryzyka. 
 
Ryzyko nieosiągnięcia zakładanych efektów przejęć  
Podstawowym celem przejmowania innych podmiotów gospodarczych przez Grupę jest wzrost 
potencjału wykonawczego Grupy, zarówno w aspekcie ilościowym, jak i jakościowym, rozumianym jako 
poszerzenie obszaru działalności.  
Podjęcie kaŜdej decyzji o przejęciu kolejnego podmiotu zostanie poprzedzone przez Grupę 
przeprowadzeniem stosownej analizy prawnej oraz finansowej, a – o ile Grupa uzna takową za 
stosowną – równieŜ kaŜdej innej. Grupa nie moŜe jednak wykluczyć, iŜ pomimo zachowania najwyŜszej 
staranności w przeprowadzaniu ww. analiz, jak równieŜ w wyniku wystąpienia innych okoliczności, 
przejęcie jakiegoś podmiotu nie przyniesie oczekiwanych przez Grupę korzyści w postaci wzrostu 
przychodów oraz realizacji załoŜonej przez Spółkę dominującej marŜy.  
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12. Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej TESGAS 

12.1. Informacja o podstawowych usługach Grupy Kapitałowej TESGAS 

W działalności Grupy kapitałowej TESGAS wyróŜnia się następujące segmenty: 
Segment I – Usługi dla branŜy gazowniczej 
Segment II – Obróbka metali 
Rodzaje działalności prowadzonej przez Grupę Kapitałową przedstawione zostały poniŜej. 
 
1) Usługi świadczone przez podmiot dominujący - TESGAS S.A. moŜna podzielić na dwie grupy: 
wykonawstwo i eksploatacja: 

� realizacja inwestycji związanych z przesyłem i dystrybucją gazu ziemnego (wykonawstwo), 
� budowa i remonty sieci gazowych wysokiego, średniego i niskiego ciśnienia (wykonawstwo), 
� budowa i remonty stacji i kotłowni gazowych (wykonawstwo), 
� budowa i remonty obiektów związanych z wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej 

(wykonawstwo), 
� projektowanie wszelkich obiektów gazowych (wykonawstwo), 
� eksploatacja stacji gazowych średniego i wysokiego ciśnienia (eksploatacja), 
� eksploatacja gazociągów średniego i wysokiego ciśnienia (eksploatacja), 
� eksploatacja innych obiektów gazowych (np. instalacje LNG, kotłownie gazowe, przemysłowe 
� instalacje gazowe, itp.) (eksploatacja), 
� dowóz THT i napełnianie instalacji nawaniających (eksploatacja), 
� dostosowywanie instalacji nawaniających do moŜliwości hermetycznego napełniania środkiem 

THT (eksploatacja), 
� usuwanie z instalacji nawaniających zuŜytego THT (eksploatacja), 
� neutralizacja niewielkich wycieków THT z instalacji, zbiorników itp. (eksploatacja). 
� obsługa gazociągów w miejscach przekroczeń cieków wodnych tj.: rzek, rowów 
� odwadniających (eksploatacja). 
 

2) Usługi świadczone przez jednostkę zaleŜną SEGUS Sp. z o.o.: 
� eksploatacja stacji gazowych średniego i wysokiego ciśnienia (eksploatacja), 
� eksploatacja gazociągów średniego i wysokiego ciśnienia (eksploatacja), 
� dowóz THT i napełnianie instalacji nawaniających (eksploatacja), 
� budowa i remonty stacji i kotłowni gazowych (wykonawstwo), 
 

3) Usługi świadczone przez jednostkę zaleŜną Stal Warsztat Sp. z o.o.: 
� obróbka skrawania (CNC i konwencjonalna), 
� obróbka plastyczna blach, 
� termiczne wypalanie blach, 
� projektowanie we własnym centrum technologiczno-konstrukcyjnym 
� wykonawstwo stalowych obudów stacji gazowych i energetycznych, obudów agregatów 
� prądotwórczych, elementy połączeń kołnierzowych oraz części urządzeń dla gazownictwa. 

Struktura przychodów ze sprzedaŜy według segmentów Grupy Kapitałowej TESGAS w okresie 12 
miesięcy zakończonym odpowiednio 31 grudnia 2010 roku.  
 

Przychody ze sprzedaŜy (tys. zł) 

 
Struktura (%) 

Wyszczególnienie Okres 12 miesięcy zakończony 31 
grudnia 2010 

 

Okres 12 miesięcy zakończony 31 
grudnia 2010 

 

Usługi dla branŜy 
gazowniczej 

95 626  54,9% 

Obróbka metali 7 691  4,4% 

InŜynieria 
budowlana 

69 256  39,7% 

Pozostałe 1 763  1,0% 

RAZEM 174 336  100,0% 
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W okresie 12 miesięcy zakończonym 31 grudnia 2010 roku dominującym źródłem przychodów ze 
sprzedaŜy Grupy Kapitałowej TESGAS były przychody z segmentu usług dla branŜy gazowniczej, które 
kształtowały się na poziomie 37.077 tys. zł. 

12.2. Informacja o rynkach zbytu 

Głównym rynkiem zbytu dla produktów i usług oferowanych prze Grupę Kapitałową TESGAS jest 
terytorium Polski. Grupa wykazuje uzaleŜnienie od odbiorców, jednakŜe są to bardzo stabilne podmioty 
o ugruntowanej pozycji rynkowej. Największymi odbiorcami usług świadczonych przez Grupę są 
operatorzy sieci przesyłowych i dystrybucyjnych, czyli Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System 
S.A. (zlecenia pochodzą w duŜej mierze z autonomicznych oddziałów Poznań, Wrocław, 
Rembelszczyzna i Gdańsk) i Wielkopolska Spółką Gazownictwa Sp. z o.o. (zakłady gazownicze Poznań, 
Kalisz, Koszalin, Szczecin) – wchodząca w skład Grupy Kapitałowej PGNiG, a takŜe spółka PBG. Ze 
względu na fakt, iŜ większość sprzedaŜy Spółki jest realizowana do renomowanych i stabilnych 
podmiotów, Grupa Kapitałowa nie musi obawiać się problemów ze spłatą naleŜności i charakteryzuje 
się stabilną sytuacją finansową.  
 

Główni odbiorcy Grupy Kapitałowej TESGAS, których udział osiągnął 10% przychodów Grupy ze 
sprzedaŜy ogółem w okresie 12 miesięcy zakończonym 31 grudnia 2010 roku: 

Nazwa Odbiorcy 
Udział wartości sprzedaŜy w obrotach netto w okresie 12 

miesięcy zakończonym 31 grudnia 2010 roku 

Grupa Kapitałowa PGNiG 25,4% 

Grupa Kapitałowa PBG 49,5% 

OGP Gaz – System S.A. 12,8% 

 
W Grupie Kapitałowej TESGAS nie występowali dostawcy, których udział osiągnął 10% zakupów Grupy 
w okresie 12 miesięcy zakończonym 31 grudnia 2010 roku.  
Głównymi dostawcami TESGAS są najczęściej podmioty, które są podwykonawcami w realizowanych 
przez Spółkę kontraktach ze względu na posiadane kompetencje. 
 

12.3. Informacja o umowach znaczących dla działalności Grupy Kapitałowej TESGAS 

NajwaŜniejsze  umowy zawarte w okresie 12 miesięcy zakończonym 31 grudnia 2010 roku: 
Zawarcie przez TESGAS S.A. w dniu 22 stycznia 2010 roku aneksu do umowy z Operatorem Gazociągów 
Przesyłowych GAZ – SYSTEM Spółka Akcyjna Oddział we Wrocławiu. 
Przedmiotem umowy generalnej jest wykonanie robot budowlano – montaŜowych dla zadania: 
„Modernizacja stacji redukcyjno – pomiarowej I st. Olszyniec” Na mocy zawartego aneksu zwiększona 
została wysokość wynagrodzenia z kwoty 853.000,00 PLN netto do kwoty 894.000,00 PLN netto. Ponadto 
wydłuŜony został termin realizacji całego zamówienia do dnia 30 stycznia 2010 roku (pierwotnie 20 
października 2009 roku). 
 
Zawarcie przez TESGAS S.A. w dniu 25 stycznia 2010 roku aneksu do umowy z Operatorem Gazociągów 
Przesyłowych GAZ – SYSTEM Spółka Akcyjna Oddział we Wrocławiu. 
Przedmiotem umowy generalnej jest wykonanie robot budowlano – montaŜowych dla zadania 
„Przebudowa SRP I st. Obora” Na mocy zawartego aneksu wydłuŜony został termin realizacji całego 
zamówienia do dnia 15 czerwca 2010 roku (pierwotnie 15 grudnia 2009 roku). 
 
Zawarcie przez TESGAS S.A. w dniu 1 lutego 2010 roku aneksu do umowy szczegółowej do umowy 
konsorcjum z dnia 25 listopada 2009 roku ze spółką Atrem S.A. z siedzibą w Suchym Lesie. 
Przedmiotem umowy jest częściowa realizacja zadania inwestycyjnego „Zagospodarowanie odwiertów 
Barnowko-13K i Buszewo-18K na złoŜu BMB”. Na mocy aneksu do umowy zwiększeniu uległa wysokość 
wynagrodzenia z kwoty 810.000,00 PLN netto do kwoty 974.000,00 PLN netto. 
Termin realizacji przedmiotu umowy przewidziano do dnia 24 kwietnia 2010 roku. 
 
Zawarcie przez TESGAS S.A. w dniu 5 marca 2010 r. umowy inwestycyjnej ze spółką Stal Warsztat Sp. z 
o.o. 
Umowa inwestycyjna przewidywała inwestycję kapitałową Spółki TESGAS S.A. w spółkę Stal Warsztat Sp. 
z o.o. Zgodnie z postanowieniami Umowy, inwestycja została przeprowadzona w II etapach: w I etapie - 
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(i) nabycie od Jarosława Kocika 1.063 udziałów w Spółce Stal Warsztat, (ii) nabycie od Małgorzaty 
Kocik - 118 udziałów w Spółce , łącznie za kwotę 989.678,00 PLN ; w II etapie - (iii) udzielenie przez 
TESGAS poŜyczki dla Stal Warsztat w wysokości 4.000.000 oraz (iv) objęcie w podwyŜszonym kapitale 
zakładowym Spółki 4.000 nowych udziałów w Spółce za kwotę 4.000.000 PLN. 
W wyniku zrealizowania wszystkich etapów inwestycji TESGAS S.A. nabył łącznie 5.181 udziałów w Stal 
Warsztat, stanowiących 81,5% w kapitale zakładowym Spółki i tyle samo w ogólnej liczbie głosów na 
Zgromadzeniu Wspólników Spółki. Umowa inwestycyjna określa takŜe szereg praw i obowiązków 
(zobowiązań) stron umowy, słuŜących i gwarantujących przeprowadzenie inwestycji, oraz zawiera 
postanowienia określające wzajemne prawa i obowiązki stron jako wspólników w Spółce Stal Warsztat 
Sp. z o.o. 
 
Zawarcie przez TESGAS S.A. w dniu 8 marca 2010 r. umowy z POL-DRÓG Piła Sp. z o.o. z siedzibą w Pile. 
Przedmiotem umowy jest wykonanie przebudowy podziemnych linii gazowych na zadaniu 
inwestycyjnym „Budowa II etapu trasy komunikacyjnej Nowe Zawady w Poznaniu na odcinku od Ronda 
Środka do skrzyŜowania ul. Prymasa A. Hlonda z ul. Główną”. 
Łączna wartość przedmiotu umowy wynosi 1.380.000,00 PLN netto. Termin realizacji przedmiotu umowy 
ustalono na okres od dnia 15 marca 2010 roku do dnia 20 sierpnia 2010 roku. 
 
Zawarcie przez TESGAS S.A. w dniu 19 marca 2010 roku umowy z Marianem Buroniem prowadzącym 
działalność gospodarczą pod firmą „D.E.F.T. Polska” z siedzibą w Bytomiu (Wykonawca). 
Przedmiotem umowy jest wykonanie przez D.E.F.T. Polska obsługi planowych oraz nieplanowych 
zaworów kulowych produkcji MSA a.s. wraz z napędami na nich zamontowanymi, w tym produkcji C-
Intertechnik i Fahlke, w następujących obiektach: 

� Tłocznia Gazu Ciechanów, 
� Tłocznia Gazu Szamotuły, 
� Tłocznia Gazu Zambrów, 
� Tłocznia Gazu Włocławek. 

Za wykonanie przedmiotu umowy, w zakresie obsług planowych D.E.F.T. Polska. przysługiwać będzie 
łączne wynagrodzenie w wysokości 1.167.000,00 PLN netto. Strony ustaliły termin realizacji przedmiotu 
na lata 2010 – 2011. 
 
Zawarcie przez TESGAS S.A. w dniu 6 kwietnia 2010 r. umowy wykonawczej do umowy zawartej 
pomiędzy spółką System Gazociągów Tranzytowych EuRoPol GAZ S.A. z siedzibą w Warszawie a 
Konsorcjum w składzie: PBG S.A., TESGAS S.A., Atrem S.A., Contrast Sp. z o.o., której przedmiotem jest 
„Zakup pakietu serwisowego dla systemów pomocniczych na tłoczniach gazu: Kondratki, Zambrów, 
Ciechanów, Włocławek, Szamotuły”. 
Umowa Wykonawcza została zawarta pomiędzy konsorcjantami w składzie: 
1. PBG S.A. z siedzibą w Wysogotowie – Lider Konsorcjum 
2. TESGAS S.A. z siedzibą w Dąbrowie – Partner Konsorcjum 
3. ATREM S.A. z siedzibą w Złotnikach – Partner Konsorcjum 
4. CONTRAST Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim – Partner Konsorcjum 
i określa podział prac oraz szacunkową wysokość wynagrodzenia przynaleŜnego poszczególnym 
konsorcjantom. Wynagrodzenie naleŜne spółce TESGAS S.A. ustalono na poziomie 5.512.112,40 zł netto. 
Ponadto konsorcjanci ustalili, Ŝe prace będą realizowane w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 
grudnia 2011 roku. 
 
Zawarcie przez TESGAS S.A. w dniu 29 kwietnia 2010 roku umowy ze spółką Stal Warsztat Sp. z o.o. 
Zgodnie z zawartą umową poŜyczki, TESGAS S.A. udzielił spółce zaleŜnej Stal Warsztat Sp. z o.o. 
poŜyczkę w wysokości 4.000.000,00 PLN) na potrzeby sfinansowania budowy hali na nieruchomości 
połoŜonej w Poznaniu, ul. GołęŜycka 95. Wypłata poŜyczki następować będzie w transzach w miarę 
realizacji Inwestycji na podstawie pisemnych wniosków Stal Warsztat Sp. z o.o. PoŜyczka nie ma 
charakteru odnawialnego. Stal Warsztat Sp. z o.o. uprawniony jest do składania wniosków o wypłatę 
transz poŜyczki do dnia 31 grudnia 2011 roku, bądź do dnia udzielenia (w formie ostatecznej decyzji 
administracyjnej) pozwolenia na uŜytkowanie hali wybudowanej w ramach Inwestycji. 
Na dzień 31.12.2010 roku ani do dnia sporządzenia sprawozdania nie nastąpiło uruchomienia poŜyczki. 
W związku z otrzymaniem w dniu 7.02.2011 pozwolenia na budowę hali produkcyjnej uruchomienie 
poŜyczki spodziewane jest w drugim kwartale 2011 roku. 
 
Zawarcie przez TESGAS S.A. w dniu 11 maja 2010 roku umowy inwestycyjnej mającej na celu nabycie 
udziałów w spółce Przedsiębiorstwo InŜynierskie Ćwiertnia Sp. z o.o. 
W dniu 11 maja 2010 roku spółka TESGAS S.A. zawarła umowę inwestycyjną ze spółką Przedsiębiorstwo 
InŜynierskie Ćwiertnia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (PI Ćwiertnia) z siedzibą w Poznaniu (ul. 
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Ziębicka 35, 60-164 Poznań), oraz z panem Piotrem Ćwiertnią, załoŜycielem i członkiem Zarządu Spółki i 
spółką LABOCUS Ltd. („Wspólnik Zbywający”), spółką z siedzibą na Cyprze, pod adresem Mykinon,12, 
Flat/Office 22, P.C. 1065 Nicosia, Cypr, posiadającą 800 udziałów Spółki, stanowiących 100% w kapitale 
zakładowym Spółki. Celem Umowy inwestycyjnej było dokonanie przez TESGAS S.A. inwestycji 
polegającej na nabyciu od Zbywcy 640 udziałów w PI Ćwiertnia, o wartości nominalnej 500 zł kaŜdy, o 
łącznej wartości nominalnej 320.000 zł, stanowiących 80% w kapitale zakładowym PI Ćwiertnia, 
dających prawo do 80% głosów na Zgromadzeniu Wspólników. Cena nabycia udziałów została 
określona na kwotę 30.000.000 PLN. Umowa reguluje szereg obowiązków i odpowiedzialności stron 
umowy związanych z nabyciem udziałów w PI Ćwiertnia. 
 
Zawarcie przez TESGAS S.A. w dniu 26 maja 2010 roku umowy z Polskim Górnictwem Naftowym i 
Gazownictwem S.A. z siedzibą w Warszawie (Zamawiający). 
Przedmiotem umowy jest adaptacja urządzeń gazowych i ich regulacji u odbiorców gazu w 
miejscowości Pisz oraz przekazanie Zamawiającemu uzupełnionej bazy danych po przeprowadzeniu 
Adaptacji. 
Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy zgodnie z zapisami umowy wynosi 1.230.000,00 PLN 
netto. 
Termin realizacji przedmiotu umowy pierwotnie ustalono od dnia 1 sierpnia 2010 roku do dnia 30 sierpnia 
2010 roku. Realizacja zadania została wstrzymana do czasu przygotowanie frontu prac. 
 
Zawarcie przez TESGAS S.A. w dniu 9 czerwca 2010 roku umowy ze spółką Operator Gazociągów 
Przesyłowych GAZ- SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie. 
Przedmiotem umowy jest świadczenie czynności eksploatacyjnych utrzymania ciągłości ruchu 
gazociągów, stacji gazowych, węzłów regulacyjnych oraz mieszalni gazu naleŜących do Polskiego 
Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. Oddział w Zielonej Górze. Za wykonanie przedmiotu umowy 
Spółce przysługiwać będzie wynagrodzenie w wysokości 2.525.947,20 PLN netto. Termin realizacji 
przedmiotu umowy ustalono od dnia 01 czerwca 2010 r. do 31 maja 2013 roku. 
Zawarcie przez TESGAS S.A. w dniu 9 czerwca 2010 roku umowy z Konsorcjum w składzie: Control 
Process S.A., PBG S.A., GASOIL Engineering a.s., które to Konsorcjum zawarło umowę ze spółką 
Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. na budowę pod klucz tłoczni Jarosław II w 
miejscowości Jarosław dla zadania inwestycyjnego pt. „Modernizacja Tłoczni Jarosław II”. 
Przedmiotem umowy jest realizacja prac montaŜowych na terenie budowy 5 kompletnych agregatów 
spręŜających wraz z orurowieniem dostarczonych przez PBG S.A. Za wykonanie przedmiotu umowy 
Spółce przysługiwać będzie łączne wynagrodzenie w wysokości 1.200.000,00 zł netto. 
Termin realizacji przedmiotu umowy ustalono od dnia 9 czerwca 2010 roku do dnia 22 lipca 2011 roku. 
 
Zawarcie przez TESGAS S.A. w dniu 30 lipca 2010 roku umowy z Wielkopolską Spółką Gazownictwa Sp. z 
o.o. z siedzibą w Poznaniu. Przedmiotem umowy jest planowe i nieplanowe świadczenie usług 
eksploatacji stacji gazowych, w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych oraz instalacji odgromowej 
na terenie WSG Sp. z o.o. Za wykonanie całego przedmiotu umowy TESGAS S.A. przysługiwać będzie 
wynagrodzenie w wysokości 16.816.428,00 zł PLN netto. Termin realizacji przedmiotu umowy ustalono na 
okres 36 miesięcy, od 1 sierpnia 2010 r. do 31 lipca 2013 r. 
 
Zawarcie przez Konsorcjum (Wykonawca): TESGAS S.A. (Lider Konsorcjum) i SEGUS Sp. z o.o. (Członek 
Konsorcjum) w dniu 30 lipca 2010 roku umowy z z Wielkopolską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o. z 
siedzibą w Poznaniu. Przedmiotem umowy jest planowe i nieplanowe świadczenie usług eksploatacji 
stacji gazowych, w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych oraz instalacji odgromowej na terenie 
WSG Sp. z o.o. Za wykonanie całego przedmiotu umowy Wykonawcy przysługiwać będzie 
wynagrodzenie w wysokości 3.947.760,00 PLN netto. Termin realizacji przedmiotu umowy ustalono na 
okres 36 miesięcy, od 1 sierpnia 2010 r. do 31 lipca 2013 r. 
 
Zawarcie przez TESGAS S.A. w dniu 13 sierpnia 2010 roku umowy sprzedaŜy udziałów pomiędzy TESGAS 
S.A. a panem Piotrem Cwiertnią oraz LABOCUS Ltd., spółką z siedzibą na Cyprze. Umowa Przyrzeczona 
stanowi wykonanie postanowień umowy inwestycyjnej z dnia 11 maja 2010 roku. zawarcie niniejszej 
umowy stanowi realizację jednego z celów emisji 4.000.000 akcji serii E w ramach oferty publicznej 
TESGAS S.A. Na mocy Umowy Przyrzeczonej Labocus sprzedał Emitentowi 640 udziałów w spółce 
Przedsiębiorstwo InŜynierskie Ćwiertnia Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, o wartości nominalnej 500 zł 
kaŜdy udział, o łącznej wartości nominalnej 320.000 zł, stanowiących 80% kapitału zakładowego PI 
Ćwiertnia wolnych od wszelkich obciąŜeń, uprawniających do 80% głosów na Zgromadzeniu 
Wspólników PI Ćwiertnia za cenę w kwocie 30.000.000 zł.  
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Ponadto, dnia 13 sierpnia 2010 roku pomiędzy Emitentem a Labocus została zawarta umowa zastawu 
zwykłego i rejestrowego na 160 udziałach Zastawcy, o wartości 500,00 zł kaŜdy, o łącznej wartości 
nominalnej 80.000,00 zł, stanowiących 20% kapitału zakładowego Spółki.  
Nabycie 80% udziałów w Przedsiębiorstwie InŜynierskim Ćwiertnia Sp. z o.o. powoduje objęcie kontroli 
nad Spółką, która z tym dniem stała się podmiotem zaleŜnym od TESGAS S.A. 
 
Zawarcie przez TESGAS S.A. w dniu 23 sierpnia 2010 roku aneksu nr 2 do umowy generalnej z InterRisk 
Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie. Przedmiotem umowy 
generalnej było udzielanie przez InterRisk S.A. ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych. 
Na mocy zawartego aneksu zwiększeniu uległ łączny limit gwarancyjny z 5.100.000 PLN do kwoty 
8.200.000 PLN. Ponadto wydłuŜony został okres wykorzystania limitu gwarancyjnego do dnia 11 sierpnia 
2011 roku. 
 
Zawarcie przez TESGAS S.A. w dniu 13 września 2010 roku umowy ze Spółką Przedsiębiorstwo 
InŜynierskie Ćwiertnia Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Przedmiotem umowy jest wykonanie 
kompleksowych robót budowlanych polegających na wykonaniu dostawy i montaŜu orurowienia oraz 
konstrukcji stalowej estakad na potrzeby instalacji pomocniczych i instalacji AKPiA. Umowa została 
zawarta w wyniku podpisania przez PI Ćwiertnia Sp. z o.o., w dniu 4 lipca 2010 r., umowy na realizację 
robót budowlanych w ramach inwestycji pn. „Budowa PMG Wierzchowice etap 3,5 mld nm3 podetap 
1,2 mld nm3”. Za wykonanie całego przedmiotu umowy Emitentowi przysługiwało wynagrodzenie w 
wysokości 7.595.000,00 PLN. Termin realizacji przedmiotu umowy ustalono na okres od 13 września 2010 r. 
do 20 grudnia 2010 r. 
 
Zawarcie przez TESGAS S.A. w dniu 13 września 2010 roku aneksu do umowy generalnej z Powszechnym 
Zakładem Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie. Przedmiotem umowy generalnej jest okresowe 
udzielanie gwarancji ubezpieczeniowych kontraktowych. Na mocy zawartego aneksu zwiększeniu uległ 
łączny limit gwarancyjny z 6.500.000 PLN do kwoty 9.500.000 PLN. Ponadto wydłuŜony został okres 
wykorzystania limitu gwarancyjnego do dnia 8 września 2011 roku. 
 
Zawarcie przez TESGAS S.A. w dniu 30 września 2010 roku zlecenia ze spółką APRIVIA S.A. będącą 
członkiem konsorcjum PBG S.A., Hydrobudowa Polska S.A., APRIVIA S.A., SRB Civil Engineering Ltd, Jon 
Sisk & Son Ltd. Przedmiotem umowy jest kompleksowe wykonanie przebudowy sieci gazowej w ramach 
kontraktu: p.n. „Budowa Autostrady A-1 Toruń – Stryków, Odcinek I: Czerniewice – Odolion od km 
151+900 do km 163+300 i Odcinek II: Odolion – Brzezie od km 163+300 do km 186+366”. Za wykonanie 
całego przedmiotu umowy TESGAS S.A. przysługiwać będzie wstępne szacunkowe wynagrodzenie w 
wysokości 8.722.180,29 PLN netto. Ostateczna wielkość wynagrodzenia ustalona będzie na podstawie 
obmiaru stanowiącego iloczyn rzeczywiście wykonanych i odebranych elementów robót oraz ich cen 
jednostkowych. Termin realizacji przedmiotu umowy ustalono na okres od 27 września 2010 roku do 20 
maja 2011 roku. 
 
Zawarcie przez TESGAS S.A. w dniu 30 września 2010 roku zlecenia ze spółką APRIVIA S.A. będącą 
członkiem konsorcjum PBG S.A., Hydrobudowa Polska S.A., APRIVIA S.A., SRB Civil Engineering Ltd, Jon 
Sisk & Son Ltd. Przedmiotem umowy jest kompleksowe wykonanie przebudowy sieci gazowej w ramach 
kontraktu: na kompleksowe wykonanie przebudowy sieci gazowej w ramach inwestycji: p.n. „Budowa 
Autostrady A-1 Toruń – Stryków, Odcinek III: Brzezie – Kowal od km 186+348 do km 215+850”. Za 
wykonanie całego przedmiotu umowy TESGAS S.A. przysługiwać będzie wstępne szacunkowe 
wynagrodzenie w wysokości 7.267.285,73 PLN netto. Ostateczna wielkość wynagrodzenia ustalona 
będzie na podstawie obmiaru stanowiącego iloczyn rzeczywiście wykonanych i odebranych 
elementów robót oraz ich cen jednostkowych. Termin realizacji przedmiotu umowy ustalono na okres 
od 27 września 2010 roku do 20 maja 2011 roku. 
 
Zawarcie przez TESGAS S.A. w dniu 30 września 2010 roku zlecenia ze spółką APRIVIA S.A. będącą 
członkiem konsorcjum ALPINIE BAU GmbH, PBG S.A., APRIVIA S.A., Hydrobudowa Polska S.A. 
Przedmiotem umowy jest kompleksowe wykonanie przebudowy sieci gazowej wysokiego ciśnienia w 
ramach kontraktu: p.n. „Budowa drogi ekspresowej S5 na odcinku Kaczkowo – Korzeńsko, Obwodnica 
Bojanowa i Rawicza”. Za wykonanie całego przedmiotu umowy TESGAS S.A. przysługiwać będzie 
wstępne szacunkowe wynagrodzenie w wysokości 3.600.000,31 PLN netto. Ostateczna wielkość 
wynagrodzenia ustalona będzie na podstawie obmiaru stanowiącego iloczyn rzeczywiście wykonanych 
i odebranych elementów robót oraz ich cen jednostkowych. Termin realizacji przedmiotu umowy 
ustalono na okres od 26 października 2010 roku do 4 lipca 2011 roku. 
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 Zawarcie w dniu 22 października 2010 roku, umowy pomiędzy Konsorcjum (Wykonawca) w składzie: 
1) TESGAS S.A. z siedziba w Dąbrowie – Lider konsorcjum, 
2) Przedsiębiorstwo InŜynierskie Ćwiertnia Sp. z o.o. – Członek Konsorcjum 

a PBG S.A. (PBG) z siedzibą w Wysogotowie, na wykonanie rurociągów oraz konstrukcji stalowych 
estakad wraz z nałoŜeniem powłok malarskich oraz wykonaniem fundamentów pod konstrukcję na 
terenie budowanego Ośrodka Centralnego Kopalni Gazu Lubiatów – Międzychód – Grotów. 
Za wykonanie całego przedmiotu umowy Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie w 
wysokości 19.640.000,00 zł netto, co daje kwotę brutto w wysokości 23.960.800. Strony ustaliły termin 
realizacji umowy na okres 14 października 2010 r. do 31 marca 2011 r.  
 
Zawarcie w dniu 25 października 2010 roku umowy pomiędzy Konsorcjum (Wykonawca) w składzie: 

1) TESGAS S.A. z siedzibą w Dąbrowie – Lider Konsorcjum, 
2) Przedsiębiorstwo InŜynierskie Ćwiertnia Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu – Członek Konsorcjum 

a spółką PBG S.A. z siedzibą w Wysogotowie (PBG), której przedmiotem jest wykonanie instalacji 
przeciwpoŜarowej wraz z dostawą materiałów na terenie budowanego Ośrodka Centralnego Kopalni 
Gazu Lubiatów – Międzychód – Grotów. 
Za wykonanie całego przedmiotu umowy Emitentowi przysługiwać będzie wynagrodzenie netto w 
wysokości 6.500.000,00 zł co daje kwotę brutto w wysokości 7.930.000 zł. Strony ustaliły termin realizacji 
przedmiotu umowy na okres od 2 listopad 2010 roku do 31 marca 2011 roku. 
 
Zawarcie przez TESGAS S.A. dniu 26 października 2010 roku umowy z HYDROBUDOWĄ POLSKA S.A. z 
siedzibą w Wysogotowie (Podwykonawca), której przedmiotem jest wykonanie prac budowlanych 
związanych z wykonywaniem fundamentów pod estakady na obiekcie Ośrodka Centralnego Kopalni 
Gazu Ziemnego Lubiatów – Międzychód – Grotów. 
Umowa została zawarta w wyniku podpisania, w dniu 14 października 2010 r., przez Konsorcjum spółek: 
TESGAS S.A. z siedzibą w Dąbrowie – Lider Konsorcjum i Przedsiębiorstwo InŜynierskie Ćwiertnia Sp. z o.o. z 
siedzibą w Poznaniu – Członek Konsorcjum umowy ze spółką PBG S.A.  Za wykonanie całego 
przedmiotu umowy Podwykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie netto w wysokości 
7.650.000,00 zł (słownie: siedem milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), co daje kwotę 
brutto w wysokości 9.333.000 zł. Strony ustaliły termin realizacji przedmiotu umowy na okres od 26 
października 2010 roku do 31 marca 
 
Zawarcie w dniu 10 listopada 2010 roku umowy pomiędzy TESGAS S.A. a Kan-gaz Sp. z o.o. 
(Wykonawca) z siedzibą w Luboniu na „Przebudowę sieci gazowej w zakresie inwestycji pod nazwą 
Budowa Autostrady A-1 Toruń – Stryków, Odcinek III: Brzezie – Kowal od km 186+348 do km 215+850”. 
Za wykonanie całego przedmiotu umowy Wykonawcy przysługiwać będzie wstępne szacunkowe 
wynagrodzenie w wysokości 2.060.00 zł netto, co daje kwotę brutto w wysokości 2.513.200 zł. 
Ostateczna wielkość wynagrodzenia ustalona będzie po zakończeniu realizacji umowy, na podstawie 
obmiaru stanowiącego iloczyn rzeczywiście wykonanych robót oraz ich cen jednostkowych. Okres 
obowiązywania umowy ustalono od dnia podpisania umowy do dnia 10 maja 2011 r.  
 
 
Zawarcie przez TESGAS S.A. w dniu 22 listopada 2010 roku umowy ze spółką HYDROBUDOWA POLSKA 
S.A. z siedzibą w Wysogotowie (Podwykonawca). Przedmiotem umowy jest wykonanie prac związanych 
z zabezpieczeniem antykorozyjnym estakad oraz ich montaŜ na budowie Ośrodka Centralnego Kopalni 
Gazu Lubiaków – Międzychód – Grotów. 
Za wykonanie całego przedmiotu umowy Podwykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie w 
wysokości 7.000.000PLN. Termin realizacji przedmiotu umowy ustalono na okres od 22 listopada 2010 
roku do 31 marca 2011 roku. 
 
Zawarcie w dniu 22 grudnia 2010 roku umowy ze spółką Wielkopolska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z 
siedzibą w Poznaniu, przez TESGAS S.A. w imieniu konsorcjum spółek: TESGAS S.A., ATREM S.A., GPT Sp. z 
o.o. oraz Specjalistyczne Usługi Gazownicze GAZ SERWIS Sp. z o.o. Przedmiotem umowy są prace 
związane z utrzymaniem we właściwym stanie technicznym – umoŜliwiającym bezpieczną i moŜliwie 
bezawaryjną dystrybucję gazu gazociągów wysokiego ciśnienia, zlokalizowanych na terenie 
Wielkopolskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Koszalinie oraz wykonanie 
czynności obsługowo-eksploatacyjnych tych gazociągów. Za wykonanie całego przedmiotu umowy 
Wykonawcy 5.647.914 PLN. Termin realizacji przedmiotu umowy ustalono na okres od 01 stycznia 2011 
roku do dnia 31 marca 2014 roku. 
 
Szczegółowy opis zawartych umów znajduje się na stronie internetowej Spółki dominującej TESGAS S.A. 
www.tesgas.pl 
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13. Informacja o umowach zawartych między akcjonariuszami  

Zgodnie z postanowieniami umowy inwestycyjnej („Umowa”), szczegółowo opisanej w pkt. 18.3., 19.3.5 
III części Prospektu sporządzonego w związku w Ofertą Publiczną 300.000 akcji serii B oraz 4.000.000 akcji 
serii E, strony - tj. Spółka oraz akcjonariusze: BZ WBK Inwestycje Sp. z o.o., Dom Maklerski BZ WBK S.A., Pan 
Włodzimierz Kocik, Pan Piotr Majewski oraz Pani Marzenna Barbara Kocik, wspólnie zobowiązali się do 
podjęcia wszelkich działań zmierzających do zrealizowania Umowy, w tym m.in. przeprowadzenia 
pierwszej oferty publicznej akcji serii E (IPO). W tym celu akcjonariusze zobowiązali się do tego, iŜ Ŝaden z 
nich nie będzie głosował przeciwko, nie zgłosi sprzeciwu i nie zaskarŜy jakiejkolwiek uchwały Walnego 
Zgromadzenia Spółki przyjętej zgodnie z postanowieniami Umowy lub w celu wykonania jej 
postanowień, ani nie spowoduje zaskarŜenia takich uchwał przez inne osoby trzecie ani nie będzie ich 
do tego nakłaniać. Ponadto, Strony zobowiązały się, iŜ Ŝadna z nich nie zgłosi do głosowania przez 
Walne Zgromadzenie ani nie będzie głosowała za jakąkolwiek uchwałą, jak równieŜ nie podejmie 
jakiegokolwiek działania ani nie dopuści się jakiegokolwiek zaniechania, które moŜe być lub moŜe 
spowodować konsekwencje niezgodnie z postanowieniami Umowy w zakresie ustaleń dotyczących 
zmian kapitałowych w Spółce dominującej. Tak przedstawione zobowiązania Stron stanowią rodzaj 
wspólnej kontroli akcjonariuszy nad Emitentem i mogą być rozumiane jako pisemne porozumienie 
dotyczące wspólnego głosowania akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu Spółki dominującej, o 
którym mowa w art. 87 ust 1 pkt 5) Ustawy o Ofercie Publicznej. Umowa nie przewiduje dalszego 
współdziałania stron po zrealizowaniu IPO jako ostatniego etapu inwestycji przewidzianej Umową, co 
oznacza, iŜ zobowiązanie stron do prowadzenia wspólnej polityki i kontroli nad Spółką dominującą 
wygasło. 
 

14. Informacja o powiązaniach organizacyjnych lub kapitałowych Spółki dominującej z innymi 
podmiotami 

TESGAS Spółka Akcyjna jest jednostką dominującą w odniesieniu do następujących spółek zaleŜnych, z 
którymi tworzy Grupę Kapitałową TESGAS: 

Udział Grupy w kapitale: 
Nazwa spółki zaleŜnej Siedziba 

31.12.2010 31.12.2009 31.12.2008 

Segus Sp. z o.o. ul. Dębogórska 22, 71-717 Szczecin  70,00 % 70,00 % 70,00 % 

Stal Warsztat Sp. z o.o.  ul. GołęŜycka 95, 61-357 Poznań    81,46% - - 

Przedsiębiorstwo 
InŜynierskie Ćwiertnia Sp. 
z o.o.  

Ul. Ziębicka 35, 60-164 Poznań 80,00% - - 

 
Istotne inwestycje o charakterze kapitałowym Spółki dominującej w okresie 12 miesięcy zakończonym 
31 grudnia 2010 roku przedstawiały się następująco: 

 
Wyszczególnienie Nakłady 

Zakup udziałów w Stal Warsztat Sp. z o.o. 1.000 
Objęcie udziałów w podwyŜszonym kapitale Stal 
Warsztat Sp. z o.o. 

4.000 

Zakup udziałów w Przedsiębiorstwo InŜynierskie 
Ćwiertnia Sp. z o.o. 

29.650 

Razem 34.650 
 
Emitent nie dokonywał Ŝadnych inwestycji kapitałowych poza grupą jednostek powiązanych. 
 

15. Informacja o istotnych transakcjach zawartych przez Spółkę dominującą lub jednostkę od niej 
zaleŜną 

Informacje o wartości transakcji z podmiotami powiązanymi w okresie objętym niniejszym 
sprawozdaniem zostały zawarte w dodatkowych notach objaśniających do rocznego sprawozdania 
finansowego za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2010 roku. 
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W okresie 12 miesięcy zakończonym 31 grudnia 2010 roku wszelkie transakcje zawarte z podmiotami 
powiązanymi miały charakter typowy i rutynowy, transakcje zawierane były na warunkach rynkowych, 
ich charakter i warunki wynikały z bieŜącej działalności operacyjnej prowadzonej przez Spółkę 
dominującą 
Do najczęstszych transakcji realizowanych pomiędzy Spółkami Grupy Kapitałowej TESGAS naleŜą: 

� świadczenie usług eksploatacji obiektów gazowych, 
� zakup materiałów i usług pod prace budowlane. 

 
Jedyną istotną transakcją, nie mająca typowego charakteru, zawartą z podmiotem powiązanym w 
okresie 2010 roku było udzielenie poŜyczki Spółce Stal Warsztat Sp. z o.o na realizację budowy hali 
produkcyjnej. Umowa poŜyczki została zawarta na warunkach rynkowych. Szczegółowy opis umowy 
poŜyczki został zawarty w punkcie 17.  
 

16. Informacje o zaciągniętych kredytach, umowach  poŜyczek 

W okresie 12 miesięcy  zakończonym 31 grudnia 2010 roku Grupa Kapitałowa TESGAS nie 
wypowiedziała Ŝadnej z dotychczasowych umów kredytowych. W okresie 2010 roku Spółka 
dominująca spłaciła poŜyczkę udzieloną przez Pana Włodzimierza Kocika. Kwota spłaconej poŜyczki 
wraz z naleŜnymi odsetkami wyniosła 1 593 tys. zł. 
 

17. Informacja o udzielonych poŜyczkach 

W dniu 29 kwietnia 2010 roku TESGAS S.A. zawarł umowę poŜyczki ze spółką zaleŜną Stal Warsztat Sp. z 
o.o. Umowa poŜyczki jest realizacją postanowień umowy inwestycyjnej z dnia 5 marca 2010 roku. 
Zgodnie z umową, TESGAS S.A. udzielił Stal Warsztat Sp. z o.o. poŜyczkę w wysokości 4.000.000,00 PLN na 
potrzeby sfinansowania budowy hali na nieruchomości połoŜonej w Poznaniu, ul. GołęŜycka 95 
(Inwestycja). Wypłata poŜyczki następować będzie w transzach w miarę realizacji Inwestycji na 
podstawie pisemnych wniosków Stal Warsztat Sp. z o.o., w terminie wskazanym we wniosku, który nie 
moŜe być jednak krótszy niŜ 7 (siedem) dni od złoŜenia przez Stal Warsztat Sp. z o.o. wniosku o wypłatę. 
PoŜyczka nie ma charakteru odnawialnego. Stal Warsztat Sp. z o.o. uprawniony jest do składania 
wniosków o wypłatę do dnia 31 grudnia 2011 roku, bądź do dnia udzielenia (w formie ostatecznej 
decyzji administracyjnej) pozwolenia na uŜytkowanie hali wybudowanej w ramach Inwestycji (Data 
Końcowa). 
PoŜyczka będzie oprocentowana według stopy procentowej WIBOR 1M + 2,4% w stosunku rocznym. 
Spłata kapitału poŜyczki nastąpi w 100 (stu) równych miesięcznych ratach (Rata Kapitałowa), płatnych 
do 10 (dziesiątego) dnia kaŜdego miesiąca kalendarzowego, rozpoczynając od miesiąca 
kalendarzowego następującego bezpośrednio po miesiącu kalendarzowym, w którym przypadać 
będzie Data Końcowa. Wysokość Raty Kapitałowej ustalona będzie jako iloraz pozostającej do spłaty 
przez Stal Warsztat Sp. z o.o. kwoty poŜyczki według stanu na dzień bezpośrednio poprzedzający dzień 
spłaty pierwszej Raty Kapitałowej oraz liczby 100 (sto). W przypadku opóźnienia w spłacie Raty 
Kapitałowej w terminie określonym powyŜej, niespłacona kwota Raty Kapitałowej będzie 
oprocentowana w wysokości odsetek ustawowych za okres opóźnienia w spłacie. W przypadku 
opóźnienia Stal Warsztat Sp. z o.o. w spłacie odsetek lub w spłacie Raty Kapitałowej trwającego więcej 
niŜ 60 (sześćdziesiąt) dni, TESGAS S.A. ma prawo zaŜądać wcześniejszej, natychmiastowej spłaty całości 
pozostającej do spłaty kwoty poŜyczki i odsetek. 
Zabezpieczeniem wierzytelności TESGAS S.A. z tytułu umowy poŜyczki jest: 
a) hipoteka umowna kaucyjna do kwoty 6.000.000,00 PLN ([sześć milionów] złotych) na rzecz TESGAS 
S.A. na nieruchomości połoŜonej w Poznaniu, ul. GołęŜycka 95, obręb Starołęka, działka nr 2/33, 2/43, 
2/41, 4/21, 4/25, 1/49, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu 
prowadzi księgę wieczystą nr PO2P/00190452/2, urządzonej dla gruntów i budynków, których 
odpowiednio uŜytkownikiem wieczystym oraz właścicielem jest Stal Warsztat Sp. z o.o., 
b) weksel własny in blanco wystawiony przez Stal Warsztat Sp. z o.o. w dniu zawarcia umowy poŜyczki 
wraz z deklaracją wekslową. 
Na dzień 31.12.2010 roku ani do dnia sporządzenia sprawozdania nie nastąpiło uruchomienia poŜyczki. 

W związku z otrzymaniem w dniu 7.02.2011 pozwolenia na budowę hali produkcyjnej uruchomienie 

poŜyczki spodziewane jest w drugim kwartale 2011 roku. 
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18. Informacja o udzielonych przez Spółkę dominującą lub jednostkę od niego zaleŜną poręczeń 
kredytu lub poŜyczki lub udzieleniu gwarancji - łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce 
zaleŜnej od tego podmiotu, jeŜeli łączna wartość istniejących gwarancji lub poręczeń  stanowi 
równowartość 10% kapitałów własnych Emitenta 

 
W okresie objętym raportem Spółka dominująca TESGAS ani jednostka od niego zaleŜna, nie udzieliła 
poręczeń kredytu, poŜyczki lub gwarancji łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zaleŜnej od tego 
podmiotu o wartości przekraczającej 10% kapitałów własnych. 
 

19. Informacje o poręczeniach, gwarancjach oraz zobowiązaniach pozabilansowych 

W okresie 12 miesięcy zakończonym 31 grudnia 2010 roku w jednostce dominującej jak i spółkach od 
niej zaleŜnych, nie występowały poręczenia, gwarancje oraz zobowiązania pozabilansowe. W związku z 
tym jednostka dominująca nie dokonała wyłączeń konsolidacyjnych w pozycjach pozabilansowych w 
zakresie poręczeń i gwarancji udzielonych osobom trzecim za zobowiązania spółki dominującej oraz 
spółek zaleŜnych. 
 

20. Realizacja celów emisyjnych Spółki dominującej 

 
W miesiącach maju i czerwcu 2009 roku została przeprowadzona prywatna emisja akcji serii D. Wpływy 
z emisji wyniosły 9.100.000 PLN.  
Cele emisji akcji serii D: 

� Cel nr 1: nabycie udziałów w Stal Warsztat Sp. z o.o. – zrealizowany, 
� Cel nr 2: podwyŜszenie kapitału w Stal Warsztat Sp. z o.o. w celu finansowania nabycia 

nieruchomości i przeprowadzeniu inwestycji – zrealizowany, 
� Cel nr 3: poŜyczka do Stal Warsztat Sp. z o.o. w celu finansowania inwestycji – w trakcie 

realizacji. 
 
W dniu 5 marca 2010 roku TESGAS S.A. zawarł umowę inwestycyjną ze spółką Stal Warsztat Spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu oraz z dwiema osobami fizycznymi, będącymi 
jedynymi wspólnikami spółki, tj. z panem Jarosławem Kocikiem oraz z panią Małgorzatą Kocik. Zgodnie 
z postanowieniami umowy inwestycyjnej inwestycja została przeprowadzona w II etapach:  

− w I etapie - (i) nabycie od Jarosława Kocika - 1.063 udziałów w Spółce, (ii) nabycie od 
Małgorzaty Kocik - 118 udziałów w Stal Warsztat Sp. z o.o, łącznie za kwotę 990 tys. zł; 

− w II etapie - (iii) udzielenie przez TESGAS S.A.  poŜyczki dla Stal Warsztat Sp. z o.o. w wysokości 
4.000 tys. zł oraz (iv) objęcie w podwyŜszonym kapitale zakładowym Stal Warsztat Sp. z o.o 4.000 
nowych udziałów za kwotę 4.000.000 zł.  

Pierwszy etap inwestycji został dokonany w dniu 5 marca 2010 roku. Płatność za udziały została 
odroczona do czasu zajścia zdarzeń (warunków zawieszających) opisanych poniŜej. Nabyte udziały 
stanowiły łącznie 50,04% w kapitale zakładowym spółki i tyle samo w ogólnej liczbie głosów na 
zgromadzeniu wspólników spółki. 
Realizacji II etapu inwestycji tj. podwyŜszenie kapitału zakładowego Stal Warsztat Sp. z o.o. i objęcie 
nowych udziałów przez TESGAS S.A., a takŜe zawarcie umowy poŜyczki pomiędzy Stal Warsztat Sp. z o.o. 
a TESGAS S.A., było uzaleŜnione od zajścia następujących zdarzeń (warunków zawieszających): 

1) zawarcia pomiędzy spółką a Jarosławem Kocikiem umowy sprzedaŜy na rzecz spółki 
prawa uŜytkowania wieczystego nieruchomości gruntu Miasta Poznań, połoŜonego w 
województwie wielkopolskim, miasto Poznań, dzielnica Nowe Miasto, obręb Starołęka, 
połoŜonej przy ul. GołęŜyckiej 95, stanowiącej działki o numerach 2/33, 2/43, 2/41, 4/21, 
4/25, 1/49 o łącznym obszarze 0,7479 ha oraz własność posadowionych na gruncie 
wskazanym powyŜej, budynków i budowli, stanowiących odrębny od gruntu przedmiot 
własności, tj. budynku warsztatowo-magazynowego, jednokondygnacyjnego o 
powierzchni uŜytkowej 1098 m² oraz budynku magazynowego z kotłownią, 
jednokondygnacyjnego o powierzchni uŜytkowej 469 m²  („Nieruchomość”); 

2) złoŜenia zawiadomienia spółce o nabyciu udziałów od wspólników spółki przez TESGAS S.A. 
i wpisania TESGAS S.A. do księgi udziałów spółki jako wspólnika spółki; 
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3) złoŜenia przez spółkę Stal Warsztat Sp. z o.o. wniosku do sądu rejestrowego o wpis do 
Krajowego Rejestru Sądowego TESGAS S.A. jako wspólnika spółki oraz wniosku o wpis 
zmiany umowy spółki, zgodnie z postanowieniami umowy inwestycyjnej; 

4) dokonania wpisu spółki Stal Warsztat Sp. z o.o. jako uŜytkownika wieczystego 
przedmiotowej Nieruchomości (oraz jako właściciela posadowionych na gruncie 
budynków i budowli) w księdze wieczystej numer PO2P/00190452/2. 

W ramach realizacji II etapu inwestycji: a) w dniu 29 kwietnia 2010 r. TESGAS S.A.  objął 4.000 nowo 
utworzonych udziałów o nominalnej wartości 1.000 PLN kaŜdy, o łącznej wartości nominalnej 4.000.000 
zł, w zamian za wkład pienięŜny w wysokości 4.000.000 zł, b) w dniu 29 kwietnia 2010 r. TESGAS S.A. 
zawarł ze spółką Stal Warsztat Sp. z o.o., umowę poŜyczki w wysokości 4.000.000 zł.  
Zgodnie z umową poŜyczki , TESGAS S.A. udzielił Stal Warsztat Sp. z o.o. poŜyczkę w wysokości 4.000.000 
PLN (słownie: cztery miliony złotych) na potrzeby sfinansowania budowy hali na nieruchomości 
połoŜonej w Poznaniu, ul. GołęŜycka 95. 
Na dzień 31.12.2010 roku ani do dnia sporządzenia sprawozdania nie nastąpiło uruchomienia poŜyczki. 
W związku z otrzymaniem w dniu 7.02.2011 pozwolenia na budowę hali produkcyjnej uruchomienie 
poŜyczki spodziewane jest w drugim kwartale 2011 roku. 
 
 
W okresie od 10 czerwca do 1 lipca 2010 roku została przeprowadzona Publiczną Ofertą 300.000 Akcji 
Serii B oraz 4.000.000 Akcji Serii E. Wartość przeprowadzonej oferty publicznej wyniosła 62.350.000 zł, z 
czego TESGAS S.A. pozyskał z emisji Akcji Serii E 58.000.000 zł. 
 
Cele emisji akcji serii E: 

� Cel nr 1: nabycie 80% udziałów w Przedsiębiorstwie InŜynierskim Ćwiertnia Sp. z o.o. - 
zrealizowany, 

� Cel nr 2: pozostałe akwizycje, w tym dokapitalizowanie przejętych podmiotów – nie 
zrealizowany , 

� Cel nr 3: finansowanie realizacji kontraktów - nie zrealizowany. 
 
 
Wykorzystanie środków z emisji akcji serii E 
Środki finansowe pozyskane z emisji akcji serii E do czasu poniesienia poszczególnych wydatków 
związanych z realizacją celów emisji będą lokowane w instrumenty finansowe o ograniczonym ryzyku, w 
szczególności lokaty bankowe oraz obligacje Skarbu Państwa RP.  
Mając na względzie interes Spółki i jej akcjonariuszy, w szczególności optymalizację rachunku 
ekonomicznego Spółki, TESGAS S.A. dopuszcza równieŜ moŜliwość spłacenia posiadanych 
odnawialnych limitów kredytowych wykazujących salda ujemne w dniu wpływu środków z emisji akcji 
serii E. Spłata posiadanych zobowiązań będzie jednak moŜliwa wyłącznie wówczas, gdy TESGAS S.A. 
nie będzie dostrzegał jakichkolwiek zagroŜeń dla ponownego zadłuŜenia się w ramach spłaconych 
limitów, a tym samym pozyskania gotówki dla realizacji wszystkich celów emisji.  
 
Cel nr 1: Nabycie 80% udziałów w Przedsiębiorstwie InŜynierskim Ćwiertnia Sp. z o.o. 
W dniu 11 maja 2010 roku, TESGAS S.A. zawarł Umowę inwestycyjną z:  

• Przedsiębiorstwem InŜynierskim Ćwiertnia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (PI 
Ćwiertnia) z siedzibą w Poznaniu, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS 
pod numerem KRS 242877 (PI Ćwiertnia),  

• panem Piotrem Ćwiertnią, załoŜycielem i członkiem Zarządu PI Ćwiertnia,  
• LABOCUS Ltd., spółką z siedzibą w Nikozji, Cypr, posiadającą 800 udziałów PI Ćwiertnia, 

stanowiących 100% w kapitale zakładowym PI Ćwiertnia (LABOCUS).  
Celem zawarcia Umowy inwestycyjnej było dokonanie przez TESGAS S.A. inwestycji polegającej na 
nabyciu od LABOCUS 640 udziałów w Przedsiębiorstwie InŜynierskim Ćwiertnia Sp. z o.o. o łącznej 
wartości nominalnej 320.000 zł, stanowiących 80% w kapitale zakładowym podmiotu przejmowanego, 
dających prawo do 80% głosów na Zgromadzeniu Wspólników PI Ćwiertnia. Cena nabycia udziałów 
została określona na kwotę 30.000 tys. zł.  
Zawarta umowa inwestycyjna stanowiła umowę przedwstępną w rozumieniu art. 389 i 390 § 2 Kodeksu 
Cywilnego. Zawarcie przyrzeczonej umowy sprzedaŜy udziałów w PI Ćwiertnia było uzaleŜnione od 
spełnienia się, nie później niŜ do dnia 31 grudnia 2010 roku, następujących warunków zawieszających:  

• przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej akcji przez TESGAS, obejmującej subskrypcję akcji 
serii E w liczbie nie większej niŜ 4.000.000 sztuk, oraz dopuszczenia tych akcji do obrotu 
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zorganizowanego na rynku regulowanym, prowadzonym przez Giełdę Papierów 
Wartościowych w Warszawie S.A. i pozyskanie w związku z tym przez TESGAS środków 
pienięŜnych;  

• wpisu do Rejestru Przedsiębiorców KRS zmiany umowy PI Ćwiertnia w zakresie postanowień 
dotyczących składu jej Zarządu.  

Celem nabycia przez spółkę TESGAS S.A. 80% udziałów w PI Ćwiertnia jest skokowe zwiększenie 
potencjału wykonawczego w zakresie realizacji średniej wielkości obiektów budowlanych, w 
szczególności obiektów charakteryzujących się znaczącym udziałem specjalistycznych prac 
inŜynierskich w zakresie róŜnego rodzaju instalacji. Dzięki przejęciu kontroli nad PI Ćwiertnia, Spółka 
osiągnie zdolność do samodzielnego startowania w niektórych przetargach, co powinno przełoŜyć się 
na sprawniejszą obsługę wygranych kontraktów oraz uzyskiwanie wyŜszych marŜ. Posiadane przez PI 
Ćwiertnia doświadczenia i referencje pozwolą równieŜ ubiegać się jednostce dominującej o kontrakty, 
w których Spółka mogła dotychczas pełnić rolę podwykonawcy podmiotów legitymujących się 
oczekiwanymi kompetencjami.  
Po spełnieniu się warunków zawieszających, dnia 13 sierpnia 2010 roku pomiędzy TESGAS S.A. 
(„Inwestor”) a panem Piotrem Ćwiertnią oraz LABOCUS Ltd., spółką z siedzibą na Cyprze, pod adresem 
Mykinon,12, Flat/Office 22, P.C. 1065 Nicosia, Cypr, zarejestrowaną na Cyprze pod numerem HE 266690 
(„Labocus”) została zawarta umowa sprzedaŜy udziałów („Umowa Przyrzeczona”). Umowa 
Przyrzeczona stanowi wykonanie postanowień umowy inwestycyjnej z dnia 11 maja 2010 roku.  
Na mocy Umowy Przyrzeczonej Labocus sprzedał TESGAS S.A. 640 (sześćset czterdzieści) udziałów w 
spółce PI Ćwiertnia z siedzibą w Poznaniu o wartości nominalnej 500 PLN  kaŜdy udział, o łącznej 
wartości nominalnej 320.000 PLN, stanowiących 80% kapitału zakładowego Spółki wolnych od wszelkich 
obciąŜeń, uprawniających do 80% głosów na Zgromadzeniu Wspólników PI Cwiertnia za cenę w kwocie 
30.000 tys. zł. Źródłem finansowania zakupu udziałów są środki własne pochodzące z podwyŜszenia 
kapitału zakładowego TESGAS S.A. w drodze emisji akcji serii E w trybie oferty publicznej.  
Inwestycja TESGAS S.A. w udziały PI Ćwiertnia stanowi długoterminową lokatę kapitału TESGAS S.A. 
Nabycie 80% udziałów w Przedsiębiorstwie InŜynierskim Ćwiertnia Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością spowodowało objęcie kontroli nad Spółką, która z dniem 13.08.2010 stała się 
podmiotem zaleŜnym od TESGAS S.A.  
 
Cel nr 2: Pozostałe akwizycje, w tym dokapitalizowanie przejętych podmiotów 
Ze względu na dynamicznie rosnący portfel zamówień, w roku 2010 lub 2011 TESGAS S.A. planuje 
dokonać zakupu pakietów akcji lub udziałów jednej lub dwóch spółek o specjalizacji działalności 
uzupełniającej obszar działalności TESGAS S.A. i spółek od niego zaleŜnych lub z nią komplementarnej, 
niezaleŜnie od inwestycji w udziały Przedsiębiorstwa InŜynierskiego Ćwiertnia Sp. z o.o.  
W szczególności jednostka dominująca będzie rozwaŜała nabycie pakietów w spółkach mających 
doświadczenie w realizacji specjalistycznych prac inŜynierskich w obiektach inŜynieryjnych.  
Podstawowym celem planowanych akwizycji jest rozszerzenie wachlarza posiadanych przez TESGAS 
S.A. kompetencji oraz wzmocnienie posiadanego potencjału wykonawczego. Z sukcesem zrealizowane 
przejęcia powinny otworzyć Spółce moŜliwości ubiegania się o kontrakty wartościowo większe od 
dotychczas realizowanych, jak równieŜ – dzięki niezatrudnianiu podwykonawców – zwiększać 
rentowność prowadzonej działalności. Kolejną korzyścią dywersyfikacji przedmiotu działalności Spółki 
będzie moŜliwość ubiegania się o kontrakty dotyczące prac w obszarach, w których TESGAS S.A. 
dotychczas nie posiadał kompetencji wykonawczych, co winno się przyczynić do dalszej dywersyfikacji 
źródeł jego przychodów.  
Jednostka dominująca nie wyklucza moŜliwości przeprowadzenia inwestycji równieŜ w podmiot 
prowadzący działalność w zakresie obsługi i eksploatacji urządzeń i instalacji gazowych, choć ze 
względu na niewielką liczbę podmiotów działających w tym obszarze przeprowadzenie tego typu 
transakcji naleŜy uznać za zdecydowanie mniej prawdopodobne.  
Mając na uwadze szeroko pojęty interes jednostki dominującej oraz jej akcjonariuszy, TESGAS S.A. 
dokona kaŜdej z inwestycji kapitałowych w ramach Celu nr 2 wyłącznie w sytuacji, kiedy będzie mógł 
jednorazowo lub docelowo, na określonych z góry warunkach zawartych w stosownej umowie, nabyć 
pakiet kontrolny w danym podmiocie. Przez pakiet kontrolny TESGAS S.A. rozumie pakiet akcji lub 
udziałów dających prawo do nie mniej niŜ 75% + 1 głos na, odpowiednio, walnym zgromadzeniu 
akcjonariuszy lub zgromadzeniu wspólników przejmowanego podmiotu.  
Ze względu na załoŜone wzrosty skali działalności w najbliŜszych latach, TESGAS S.A. będzie dąŜył do 
zakończenia wydatkowania środków przeznaczonych na akwizycje w okresie nie dłuŜszym niŜ 
osiemnaście miesięcy od daty zarejestrowania podwyŜszenia kapitału w związku z emisją akcji serii E.  
Obecnie Zarząd jednostki dominującej prowadzi poszukiwania podmiotu spełniającego warunek do 
przeprowadzenia inwestycji kapitałowych. Zarząd Spółki dominującej TESGAS S.A. dołoŜy wszelkich 
starań aby realizacja celu emisyjnego nr 2 odbyła się w terminie 18 miesięcy od daty zarejestrowania 
podwyŜszenia kapitału w związku z emisją akcji serii E, tj. do dnia 26 stycznia 2012 roku. 
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Cel nr 3 – Finansowanie realizacji kontraktów 
Podstawową działalność jednostka dominująca prowadzi realizując projekty dla podmiotów 
operujących na szeroko pojętym rynku usług gazowniczych i inwestycji infrastrukturalnych. Jego 
głównymi zleceniodawcami są największe w Polsce podmioty z branŜy gazowniczej oraz podmioty z 
branŜy budowlanej, działające na rzecz podmiotów z branŜy gazowniczej.  
W ocenie TESGAS S.A., na wzrost liczby i wartości kontraktów moŜliwych do pozyskania w latach 
kolejnych, obok kontraktów budowlanych, głównie infrastrukturalnych, współfinansowanych środkami 
pochodzącymi z funduszy Unii Europejskiej, fundamentalny wpływ będzie miało pojawienie się 
kontraktów związanych z modernizacją i rozbudową infrastruktury gazowej w Polsce, w tym budowa 
terminalu LNG (skroplonego gazu ziemnego) wraz z towarzyszącą mu infrastrukturą techniczną, budowa 
nowych kopalń gazu oraz budowa nowych i rozbudowa istniejących podziemnych zbiorników gazu, 
rurociągów, stacji gazowych etc.  
Wraz z rozbudową infrastruktury gazowej naleŜy oczekiwać wzrostu wartości kontraktów na utrzymanie i 
konserwację obiektów gazowniczych, które stanowią juŜ dzisiaj istotne źródło przychodów TESGAS S.A..  
Pozyskanie przez TESGAS S.A. przynajmniej części z nowo pojawiających się kontraktów, zarówno 
wykonawczych, jak i utrzymaniowych, zwiększy skalę jego działalności, wywołując jednocześnie 
dodatkowe zapotrzebowanie na kapitał obrotowy.  
Wobec powyŜszego, dąŜąc do zachowania właściwych proporcji finansowania majątku kapitałem 
własnym oraz kapitałem obcym, TESGAS S.A. przewiduje wykorzystać część środków pozyskanych z 
emisji akcji serii E na sfinansowanie prac związanych przyszłymi kontraktami.  
Jednostka dominująca TESGAS S.A. szacuje, iŜ pozyskane środki zostaną w całości zaangaŜowane w 
finansowanie kapitału obrotowego w ciągu dwunastu miesięcy od daty pozyskania środków z emisji 
akcji serii E.  
 

21. Objaśnienie róŜnic pomiędzy wynikami finansowymi wykazywanymi w raporcie rocznym a 
wcześniej publikowanymi prognozami wyników za 2010 rok.  

Raportem bieŜącym 13/2010 z dnia 18 marca 2010 roku Zarząd TESGAS S.A. odwołał prognozy wyników 
finansowych Spółki dominującej na rok 2010 zamieszczone w Dokumencie Informacyjnym 
opublikowanym w dniu 6 lipca 2009 roku, sporządzonym w związku z zamiarem ubiegania się przez 
Spółkę dominującą o notowanie jej akcji na Rynku Alternatywnym NewConnect. 
Decyzję o odwołaniu prognozy wyników finansowych na 2010 rok oraz podstawowych załoŜeń jej 
dotyczących Zarząd Spółki dominującej podjął w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie 
akcji TESGAS S.A. do notowań na rynku regulowanym oraz zmianą, począwszy od początku 2010 roku, 
standardów rachunkowości z Polskich Standardów Rachunkowości na Międzynarodowe Standardy 
Sprawozdawczości Finansowej. 
W dniu 26 maja 2010 roku zostały opublikowane prognozy finansowe zakładające osiągnięcie przez 
Grupę Kapitałową TESGAS w 2010 roku: 
 

Lp. Wyszczególnienie 
Wykonanie 2009* 

(mln zl) 

Wykonanie 2009** 

(mln zl) 

Prognoza 2010 

(mln zl) 

1. Przychody ze sprzedaŜy  91,0 157,9 154,3 

2. Zysk z działalności operacyjnej 10,0 13,3 18,9 

3. Zysk brutto 9,2 11,9 18,7 

4. Zysk netto 7,3 9,7  14,3 

* dane ze sprawozdania jednostkowego Emitenta za rok 2009, wg MSSF  
** dane ze sprawozdania pro forma, obejmującego TESGAS S.A., Segus Sp. z o.o., Stal Warsztat sp. z o.o., PI 

Ćwiertnia Sp. z o.o., wg MSSF  
 
W dniu 31 grudnia 2010 roku Emitent raportem bieŜącym nr 60/2010 dokonał korekty prognoz 
aktualizując wartość przychodów ze sprzedaŜy z kwoty 154,3 mln zł do kwoty 170,3 mln zł. Pozostałe 
pozycje prognozy nie uległy zmianie.  
Przy sporządzaniu prognoz przyjęto załoŜenie, Ŝe w prognozowanym okresie skład Grupy Kapitałowej 
TESGAS będzie obejmował poniŜsze spółki: 

� TESGAS S.A. - konsolidacja metodą pełną, 
� Segus Sp. z o.o. - konsolidacja metodą pełną, 
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� Stal Warsztat Sp. z o.o. - konsolidacja metodą pełną od 01 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 
2010 roku, 

Przedsiębiorstwo InŜynierskie Ćwiertnia Sp. z o.o. - konsolidacja metodą pełną od 1 lipca 2010 roku do 
31 grudnia 2010 roku. PowyŜsze załoŜenie zostało zrealizowane.  
W przestawionym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej TESGAS za okres od 1 
stycznia do 31 grudnia 2010 roku, o którym biegły rewident wydał opinię bez zastrzeŜeń, wykonanie 
prognoz finansowych wyglądało następująco:  
 

Lp. Wyszczególnienie 
Wykonanie 2010 

(mln zl) 

Prognoza 2010 

(mln zl) 

% realizacji 
prognoz  

1. Przychody ze sprzedaŜy  174,3 170,3 102,5% 

2. Zysk z działalności operacyjnej 18,0 18,9 95,2% 

3. Zysk brutto 19,4 18,7 103,7% 

4. Zysk netto 15,6 14,3 109,1% 

Osiągnięte wyniki finansowe nie róŜnią się od danych prognozowanych o więcej niŜ 10%. Największe 
odchylenie od wielkości prognozowanych występuje na pozycji zysku netto. Wykonanie prognozy 
nastąpiło w 109%. Przyczyną odchylenia było przyjęcie prognozowanej efektywnej stopy podatkowej 
wyŜszej niŜ rzeczywista efektywna stopa podatkowa.  
 

22. Ocena zarządzania zasobami finansowymi i zdolności wywiązywania się ze zobowiązań 

 
Wartości wskaźników bilansu oraz rachunku zysków i strat, które zostały przedstawione w punkcie 
poprzednim, naleŜy uznać za prawidłowe. 
Na dzień 31 grudnia 2010 roku Grupa Kapitałowa TESGAS posiadała dobrą płynność finansową i na 
bieŜąco wywiązywała się z zaciągniętych zobowiązań. 
Osiągnięte wyniki, a takŜe wartości wskaźników finansowych wskazują na dobrą sytuację finansową 
Grupy. 
Zarządzanie zasobami finansowymi w Grupie naleŜy uznać za prawidłowe, kreujące wartość dodaną 
dla akcjonariuszy. 
Kwota limitów bankowych dotyczących kredytów w rachunku bieŜącym przyznanych Grupie 
przeznaczonych na finansowanie działalności bieŜącej na 31 grudnia 2010 roku wynosiła 5.450 tys. zł. 
Łączne przyznane limity gwarancyjne zarówno bankowe i ubezpieczeniowe dla Grupy Kapitałowej 
TESGAS na 31 grudnia 2010 roku wynosiły 20.200 tys. zł. 
ZagroŜenia związane z zasobami finansowymi: 

� ryzyko zmian kursów walut, 
� ryzyko zmian stóp procentowych, 
� zmiana cen zakupu materiałów. 

W obecnej sytuacji Zarząd nie widzi zagroŜenia zmniejszenia dostępności limitów bankowych i 
ubezpieczeniowych. 
Działania minimalizujące zagroŜenia: 

� dywersyfikacja produktów finansowych pomiędzy bankami kredytującymi oraz 
towarzystwami ubezpieczeniowymi przydzielającymi limity gwarancyjne., 

� stały monitoring wykorzystania zasobów finansowych Grupy Kapitałowej TESGAS. 
 

23. Ocena moŜliwości zrealizowania opublikowanych przez Zarząd Spółki dominującej prognoz 
wyników finansowych na rok 2010 

 
Raportem bieŜącym 13/2010 z dnia 18 marca 2010 roku Zarząd Spółki dominującej TESGAS odwołał 
prognozy wyników finansowych TESGAS S.A. na rok 2010 zamieszczone w Dokumencie Informacyjnym 
opublikowanym w dniu 6 lipca 2009 roku, sporządzonym w związku z zamiarem ubiegania się przez 
Spółkę o notowanie jej akcji na Rynku Alternatywnym NewConnect. 
Decyzję o odwołaniu prognozy wyników finansowych na 2010 rok oraz podstawowych załoŜeń jej 
dotyczących Zarząd jednostki dominującej TESGAS podjął w związku z zamiarem ubiegania się o 
dopuszczenie akcji TESGAS S.A. do notowań na rynku regulowanym oraz zmianą, począwszy od 
początku 2010 roku, standardów rachunkowości z Polskich Standardów Rachunkowości na 
Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. 
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W prospekcie emisyjnym Spółki sporządzonym w związku z Publiczną Ofertą 300.000 akcji serii B i 
4.000.000 akcji serii E oraz w związku z ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym: 

� 750.000 akcji serii B, 
� 1.300.000 akcji serii D, 
� do 4.000.000 akcji serii E, 
� do 4.000.000 praw do akcji serii E o wartości nominalnej 1 zł kaŜda 

zostały opublikowane prognozy jednostki dominującej TESGAS.  
 

24. Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających znaczący wpływ 
na wynik z działalności za rok obrotowy  

W okresie od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. w opinii Zarządu Spółki dominującej nie wystąpiły wydarzenia 
o charakterze nadzwyczajnym, mogące mieć znaczący wpływ na osiągnięte przez Grupę Kapitałową 
TESGAS  wyniki finansowe. 
 

25. Charakterystyka zewnętrznych i wewnętrznych czynników istotnych dla rozwoju przedsiębiorstwa 
Spółki dominującej 

Do czynników zewnętrznych i wewnętrznych, które mogą mieć wpływ na wyniki osiągnięte przez Spółkę 
dominującą naleŜą: 

� poziom inwestycji na obsługiwanych przez Spółkę rynkach, zwłaszcza gazowym, 
budownictwa, w tym budownictwa drogowego, 

� konkurencja, 
� poziom cen materiałów i usług wykorzystywanych przy realizacji kontraktów, 
� koniunktura w branŜy budowlanej 
� wzmocnienie kontroli operacyjnej, finansowej i budŜetowej w ramach realizowanych 

kontraktów. 
 

26. Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania Spółką dominującą 

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem nie wystąpiły istotne zmiany w zasadach zarządzania 

Spółką dominującą.  

 
27. Umowy zawarte między Spółką dominującą a osobami zarządzającymi, przewidujące 

rekompensatę w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia 

W omawianym okresie sprawozdawczym oraz w okresach wcześniejszych spółka dominująca nie 
zawarła z osobami zarządzającymi umów, które przewidywałyby dodatkowe świadczenia i/lub 
rekompensaty z tytułu rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska. 
 

28. Wartość wynagrodzeń, nagród i korzyści wypłaconych osobom zarządzającym i nadzorującym 
Spółki dominującej 

 

Wynagrodzenie Członków Zarządu Spółki dominującej za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 
2010 roku. 
 

Imię i Nazwisko 
Wynagrodzenie na 

podstawie umowy o 
pracę  

Składki 
emerytalne 

ubezpieczeni
e na Ŝycie 

Razem 

Włodzimierz Kocik 199  18  216  

Piotr Majewski 187  17  204  

Marzenna Kocik  175  25  200  

Łączna kwota 
wynagrodzenia 

561  60  621  
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Wynagrodzenie osób zarządzających wyŜszego szczebla Spółki dominującej za okres 12 miesięcy 
zakończony 31 grudnia 2010 roku. 
 

Imię i Nazwisko 
Wynagrodzenie na 

podstawie umowy o 
pracę  

Składki 
emerytalne 

ubezpieczeni
e na Ŝycie 

Razem 

Marcin Szrejter  108 - 108 

Łączna kwota 
wynagrodzenia 

108 - 108 

 
 
Wynagrodzenie wypłacone członkom Rady Nadzorczej Spółki dominującej za okres 12 miesięcy 
zakończony 31 grudnia 2010 roku. 
 
 

Imię i Nazwisko członka Rady Nadzorczej 
Wynagrodzenie za okres 12 miesięcy 

zakończony 31 grudnia 2010 

Zygmunt Bączyk  42  

Szymon Hajtko 24  

Leon Kocik 24  

BoŜena Ciosk 18  

Kinga Banaszak - Filipiak 18  

Razem 126  

 
Wynagrodzenie Członków Zarządu TESGAS S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2009 roku. 
 

Imię i Nazwisko 
Wynagrodzenie na 

podstawie umowy o 
pracę  

Składki 
emerytalne 

ubezpieczeni
e na Ŝycie 

Razem 

Włodzimierz Kocik 135  17  153  

Piotr Majewski 132  17  149  

Marzenna Kocik  120  21  141  

Łączna kwota 
wynagrodzenia 

387  55  443  

 
Wynagrodzenie osób zarządzających wyŜszego szczebla w Spółce dominującej. za okres 12 miesięcy 
zakończony 31 grudnia 2009 roku. 
 

Imię i Nazwisko 
Wynagrodzenie na 

podstawie umowy o 
pracę  

Składki 
emerytalne 

ubezpieczeni
e na Ŝycie 

Razem 

Marcin Szrejter   -  

Łączna kwota 
wynagrodzenia 

 -  

 
Wynagrodzenie wypłacone członkom Rady Nadzorczej Spółki dominującej za okres 12 miesięcy 
zakończony 31 grudnia 2009 roku. 
 

Imię i Nazwisko członka Rady Nadzorczej 
Wynagrodzenie za okres 12 miesięcy 

zakończony 31 grudnia 2009 

Zygmunt Bączyk  42  
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Imię i Nazwisko członka Rady Nadzorczej 
Wynagrodzenie za okres 12 miesięcy 

zakończony 31 grudnia 2009 

Szymon Hajtko 24  

Leon Kocik 24  

BoŜena Ciosk 11 

Kinga Banaszak - Filipiak 18 

Magdalena Galas 5 

Razem 123  

 
 

29. Określenie łącznej liczby akcji i wartości nominalnej akcji Spółki dominującej 

Prawa akcjonariuszy na dzień 31 grudnia 2010 roku:  

Seria 
akcji 

Rodzaj akcji 
Rodzaj 
uprzywilejowania 

Liczba 
akcji w szt. 

Wartość 
nominalna 

Sposób 
pokrycia 
kapitału 

A uprzywilejowane co do głosu 5.000.000 5.000.000 zł 
Zamiana 

udziałów na 
akcje  

B na okaziciela brak 750.000 750.000 zł gotówka 

D na okaziciela brak 1.300.000 1.300.000 zł gotówka 

E na okaziciela brak 4.000.000 4.000.000 zł gotówka  

RAZEM 11.050.000 11.050.000 ZŁ - 

 

Prawa akcjonariuszy na dzień przekazania niniejszego jednostkowego raportu rocznego za okres 12 
miesięcy zakończony 31 grudnia 2010, tj. na dzień. 15.03.2011 r.:  

Seria 
akcji 

Rodzaj akcji 
Rodzaj 
uprzywilejowania 

Liczba 
akcji w szt. 

Wartość 
nominalna 

Sposób 
pokrycia 
kapitału 

A uprzywilejowane co do głosu 5.000.000 5.000.000 zł 
Zamiana 

udziałów na 
akcje  

B na okaziciela brak 750.000 750.000 zł gotówka 

C na okaziciela brak 200.000 200.000 zł gotówka 

D na okaziciela brak 1.300.000 1.300.000 zł gotówka 

E na okaziciela brak 4.000.000 4.000.000 zł gotówka 

RAZEM 11.250.000 11.250.000 ZŁ - 

 
Akcje imienne serii A uprzywilejowane są co do głosu w ten sposób, Ŝe na jedną akcję przypadają dwa 
głosy. 
Akcjom zwykłym na okaziciela serii B, C, D i E przypada jeden głos na akcję. 
Akcje wszystkich serii nie są uprzywilejowane co do dywidendy oraz zwrotu z kapitału. 
 
Osoby zarządzające i\lub nadzorujące nie posiadają udziałów w jednostkach powiązanych Spółki 
dominującej. 
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30. Informacja o umowach, w wyniku których mogą wystąpić zmiany w proporcjach posiadanych 
akcji 

Na dzień złoŜenia niniejszego sprawozdania Zarząd Spółki dominującej nie posiada informacji, na temat 
umów, w wyniku których mogłaby nastąpić zmiana w proporcjach posiadanych akcji. 
 

31. Informacje o systemie kontroli akcji pracowniczych 

W Spółce dominującej został wdroŜony program motywacyjny oparty na warunkowym podwyŜszeniu 
kapitału zakładowego zgodnie z art. 448 KSH. Zasady programu motywacyjnego zostały określone 
uchwałą nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TESGAS S.A. z dnia 30 maja 2008 roku oraz 
regulaminu programu motywacyjnego przyjętego przez Radę Nadzorczą Spółki TESGAS S.A., zgodnie z 
którą osoby uprawnione w programie motywacyjnym, tj. osoby wskazane prze Radę Nadzorczą TESGAS 
S.A. przyjętego spośród członków Zarządu TESGAS S.A., kluczowych pracowników Spółek wchodzących 
w skład Grupy Kapitałowej oraz stałych współpracowników Grupy Kapitałowej, będą mogły objąć 
warranty subskrypcyjne uprawniające do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii C w latach 2009 – 
2011. W celu zrealizowania programu motywacyjnego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TESGAS S.A. 
podjęło w dniu 30 maja 2008 roku uchwałę nr 3, na mocy której kapitał zakładowy Spółki został 
warunkowo podwyŜszony o kwotę 300.000, poprzez emisję 300.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o 
wartości nominalnej 1,00 PLN kaŜda. Emisja akcji serii C ma na celu przyznanie praw do ich objęcia 
posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A. Liczba uczestników programu motywacyjnego wynosi 
mniej niŜ 99 osób. Rejestracja warunkowego podwyŜszenia kapitału zakładowego została dokonana 
przez sąd rejestrowy w dniu 2 lipca 2008 roku (Sygn. akt PO VIII NS – REJ. KRS 11282/08/674). 
W ramach programu motywacyjnego Zarząd Spółki dominującej TESGAS uprawniony został do emisji 
300.000 imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A. Jeden warrant subskrypcyjny uprawnia do 
objęcia jednej akcji serii C po cenie emisyjnej po cen cenie nominalnej wynoszącej 1,00 zł. Warranty 
subskrypcyjne są podzielone na trzy transze i mogą być obejmowane przez osoby uprawnione w 
programie motywacyjnym 
w latach 2009 - 2011. Warunkiem zaoferowania warrantów subskrypcyjnych w danym roku jest 
osiągnięcie wzrostu zysku netto w danym roku obrotowym o 15% wyŜszego w stosunku do poprzedniego 
roku obrotowego. Wzrost zysku netto musi zostać wykazany w zatwierdzonym przez Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie TESGAS S.A. w sprawozdaniu finansowym Spółki, lub wykazany w zatwierdzonym przez 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie TESGAS S.A. skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy 
Kapitałowej TESGAS, jeśli wystąpi obowiązek sporządzania takiego sprawozdania. Warranty nieobjęte w 
danej transzy mogą być oferowane w następnej transzy. Prawo do objęcia akcji serii C moŜe zostać 
wykonane najpóźniej n do dnia 31 grudnia 2011 roku. Po tej dacie prawa z warrantów subskrypcyjnych 
wygasają. Wykonanie praw z warrantu tj. prawo do objęcia akcji serii C TESGAS S.A., polega na złoŜeniu 
oświadczenia w trybie art. 451 KSH na formularzu przygotowanym przez TESGAS S.A. W stosunku do 
warrantów subskrypcyjnych oraz akcji serii C zostało wyłączone w całości prawo poboru 
dotychczasowych akcjonariuszy. 
Na dzień publikacji raportu rocznego w wyniku realizacji praw z programu motywacyjnego 
wyemitowano 200.000 akcji serii C. W ramach warunkowego podwyŜszenia kapitału zakładowego. 
Prezentowane dane finansowe za 2010 rok wskazują na spełnienie warunków do zaoferowania ostatniej 
3 transzy 100.000 warrantów. Stanie się to moŜliwe po zatwierdzeniu przez Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie TESGAS S.A. skonsolidowanego Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TESGAS. 
 
W latach 2009-2010 Spółka TESGAS S.A. wyemitowała 200.000 warrantów subskrypcyjnych serii A, które 
zostały objęte przez 37 osób uprawnionych. W bieŜącym i poprzednich okresach sprawozdawczych 
występowały następujące płatności realizowane w formie akcji własnych: 
pro 

Warranty Liczba 
Data przyznania 
(uruchomienia 

programu) 

Końcowa data 
moŜliwego 

wykonania opcji 

Cena wykonania 
(w zł) 

Wyemitowane 200.000 2008-12-17 2011-12-31 1,00 

 (w zł) 
Na dzień 31 grudnia 2010 roku nie powstały akcje serii C. Na dzień publikacji raportu wielkość 
warunkowego podwyŜszenia kapitału po emisji 200.000 akcji serii C wynosi 100.000 akcji. 
 
32. Informacja dotycząca wypłaconej lub zdeklarowanej dywidendy 

W okresie 12 miesięcy zakończonym 31 grudnia 2010 r. TESGAS S.A., jak teŜ Ŝadna ze spółek Grupy 
Kapitałowej TESGAS nie deklarował i nie wypłacał dywidendy. 
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Plany dotyczące wypłaty dywidendy, począwszy od dywidendy za 2010 rok,  w znacznym stopniu 
uzaleŜnione będą od kondycji finansowej Spółki TESGAS oraz od potrzeb kapitałowych związanych z 
rozwojem działalności. Zarząd Spółki zamierza podejmować w kolejnych latach działania prowadzące 
do intensywnego rozwoju i zwiększania zasięgu działalności prowadzonej przez jednostkę dominującą, 
które długoterminowo przyczynią się do wzrostu jej wartości. Z tego względu Zarząd TESGAS S.A. nie 
planuje rekomendować Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wypłaty dywidendy w okresie 
najbliŜszych 5 lat, w tym wypłaty zaliczek na poczet dywidendy zgodnie z § 17 Statutu TESGAS S.A. 
Stosownie do art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych, organem właściwym do podejmowania 
decyzji o podziale zysku i wypłacie dywidendy jest Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie 
podejmuje uchwałę o tym, czy i w jakiej części zysk przeznaczyć na wypłatę dywidendy. 
 
 
33. Informacja o nabyciu akcji własnych 

W okresie 12 miesięcy zakończonym 31 grudnia 2010 r. nie miało miejsca nabycie akcji własnych. 
 
 
34. Opis istotnych pozycji pozabilansowych w ujęciu podmiotowym, przedmiotowym i wartościowym 

Grupa Kapitałowa wykonuje usługi budowlano – montaŜowe, w celu zagwarantowania zleceniodawcy 
poprawności wykonania prac oraz usunięcia wad i usterek w terminie gwarancji i rękojmi. Spółki z Grupy 
Kapitałowej TESGAS SA zobowiązane do zagwarantowania poprawnego wykonania prac. Jednostka 
dominująca w większości przypadków wykonuje gwarancje w instytucjach finansowych. JednakŜe 
często gwarancje powyŜsze zastępowane są wystawianymi wekslami in blanco związku z tym powstaje 
zobowiązanie pozabilansowe. Tę formę zabezpieczenia wykonanych prac stosuje głównie 
Przedsiębiorstwo InŜynieryjne Ćwiertnia oraz jednostka dominująca. Grupa równieŜ ustanawia 
zabezpieczenia w formie weksli in blanco  przedmiotów uŜytkowanych na podstawie umów leasingu. Z 
tej formy zabezpieczenia korzysta kaŜda spółka z Grupy Kapitałowej. RównieŜ Grupa Kapitałowa 
TESGAS, w celu zabezpieczenia zawartych umów kosztowych wydaje dokumenty weksli. Łączna 
wartość weksli wystawionych na dzień bilansowy 2.115 tys. zł.  
 

35. Umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych 

 
W dniu 5 lipca 2010 roku Emitent zawarł umowę ze Spółką Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. z 
siedzibą w Poznaniu, Pl. Wiosny Ludów 2, 61-831 Poznań, wpisanym przez Krajową Radę Biegłych 
Rewidentów na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 238, na 
przegląd: 

� jednostkowego śródrocznego sprawozdania finansowego  i sporządzenia raportu z przeglądu, 
oraz 

� skonsolidowanego śródrocznego sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia 2010 roku 
do dnia 30 czerwca 2010 roku i porządzenia raportu z badania. 

Zakończenie prac, o których mowa powyŜej ustalono na dzień 15 sierpnia 2010 roku. 
W dniu 10 stycznia 2011 roku, Emitent zawarł umowę ze Spółką Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. z 
siedzibą w Poznaniu, Pl. Wiosny Ludów 2, 61-831 Poznań, wpisanym przez Krajową Radę Biegłych 
Rewidentów na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 238, na:  

� badanie jednostkowego sprawozdania finansowego sporządzonego za okres od 1 stycznia 
2010 do  31 grudnia 2010 roku, wyraŜenia o nim opinii i sporządzeniu raportu z badania, 

- badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej sporządzonego za okres 
od 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, wyraŜenia o nim opinii i sporządzenia raportu z 
badania. Zakończenia prac, o których mowa powyŜej, ustalono na dzień 10 marca 2011 roku. 
Wynagrodzenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych za lata 2009 i 2010 
przedstawia poniŜsza tabela:  
 

  Wyszczególnienie    
od 01.01 do 
31.12.2010 

od 01.01 do 
31.12.2009 

od 01.01 do 
31.12.2008 

Badanie rocznych sprawozdań finansowych 51  22  53  

Przegląd sprawozdań finansowych 45  20  17  

Doradztwo podatkowe -  -  -  

Pozostałe usługi 170  -  -  

Razem 265  42  70  
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OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO 
 
 

1. Zbiór zasad ładu korporacyjnego 

Zarząd TESGAS S.A. oświadcza, iŜ w 2010 roku Spółka z chwilą dopuszczenia akcji do obrotu na rynku 
regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podlega zasadom ładu 
korporacyjnego obowiązującego spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 
S.A. i określone w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW” stanowiącym załącznik 
do Uchwały Nr 17/1249/2010 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 19 maja 
2010 roku. Zbiór zasad został opublikowany na stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych 
www.corp-gov.gpw.pl. Emitent dobrowolnie zdecydował się na stosowanie zasad, o których mowa 
powyŜej, a zbiór zasad, którym spółka podlega został opublikowany na stronie Emitenta: www.tesgas.pl. 

2. Odstąpienia od postanowień zbioru zasad ładu korporacyjnego 

Spółka TESGAS S.A. deklaruje, Ŝe będzie przestrzegać wszystkich zasad, za wyjątkiem zasady nr I.1 – w 
zakresie transmisji obrad Walnego Zgromadzenia w sieci Internet, rejestrowania przebiegu obrad i 
upubliczniania go na stronie internetowej. Transmisja obrad Walnego Zgromadzenia z wykorzystaniem 
sieci Internet, rejestrowanie przebiegu obrad i upublicznienie go na stronie internetowej Spółki w chwili 
obecnej nie jest realizowana przez Spółkę z uwagi na brak moŜliwości technicznych. Decyzja w zakresie 
stosowania powyŜszej rekomendacji zostanie podjęta do końca 2011 roku. 

Ponadto Emitent nie stosuje zasady nr II.2 tj. w zakresie zapewnienia funkcjonowania swojej strony 
internetowej w języku angielskim. Spółka stoi na stanowisku, iŜ zapewnienie funkcjonowania strony 
internetowej w języku angielskim w zakresie wskazanym w części II.1 Dobrych Praktyk Spółek 
Notowanych na GPW,  skutkowałoby zwiększeniem kosztów prowadzonej działalności. Niemniej jednak 
Zarząd TESGAS S.A. będzie pracował nad udostępnieniem na stronie internetowej części informacji 
dotyczących Spółki w języku angielskim. W przypadku takiej sytuacji Spółka powiadomi o tym fakcie 
inwestorów Spółki. 
TESGAS S.A. nie realizuje zasady nr IV.2 traktującej, iŜ regulamin Walnego Zgromadzenia nie moŜe 
utrudniać uczestnictwa akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania ich praw. Zmiany w 
regulaminie powinny obowiązywać najwcześniej od następnego Walnego Zgromadzenia. Z uwagi na 
brak Regulaminu Walnego Zgromadzenia w Spółce, jak teŜ brak stosownych postanowień w Statucie 
Spółki Emitent nie realizuje zasady nr IV.10 mówiącej, iŜ Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom 
moŜliwość udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej 
polegającego na: 

1) transmisji obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym, 
2) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą 

wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia przebywając w miejscu innym niŜ 
miejsce obrad, 

3) wykonywaniu osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku Walnego Zgromadzenia. 
 
3. System kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do sporządzania sprawozdań 

finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych 

Zarząd Spółki odpowiedzialny jest za system kontroli wewnętrznej w Spółce i jego skuteczność w 
procesie sporządzania sprawozdań finansowych i raportów okresowych przygotowywanych i 
przekazywanych przez Spółkę. W związku z powyŜszym Spółka TESGAS S.A. wdroŜyła system kontroli 
zapewniający rzetelność publikowanych danych. W procesie sporządzania sprawozdań finansowych 
jednym z podstawowych elementów kontroli jest weryfikacja sprawozdania finansowego przez 
niezaleŜnego biegłego rewidenta. Do zadań audytora naleŜy w szczególności badanie wstępne, 
przegląd sprawozdań finansowych, badanie sprawozdań rocznych.  

Rada Nadzorcza dokonuje wyboru biegłego rewidenta spośród najkorzystniejszych ofert 
renomowanych firm audytorskich, gwarantujących niezaleŜność oraz wysokie standardy świadczonych 
usług i spełnienie stawianych wymagań. 

Obecna umowa na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta 
została zawarta w dniu 10 stycznia 2011 roku i dotyczy badania jednostkowego sprawozdania 
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finansowego TESGAS S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej 
TESGAS za rok 2010. 

Za przygotowanie sprawozdań finansowych i raportów okresowych Spółki TESGAS S.A. odpowiedzialny 
jest Pion Finansowy, kierowany przez Dyrektora ds. Finansowych – Głównego Księgowego. 

Dane finansowe będące podstawą sprawozdań finansowych i raportów okresowych pochodzą ze 
stosowanej przez Spółkę miesięcznej sprawozdawczości finansowej  i zarządczej. Pion Finansowy pod 
przewodnictwem Dyrektora ds. Finansowych po zamknięciu księgowym kaŜdego miesiąca 
kalendarzowego analizuje wspólne wyniki finansowe Spółki w porównaniu do  załoŜeń budŜetowych. 
Zidentyfikowane błędy korygowane są na bieŜąco w księgach Spółki zgodnie z przyjętą polityką 
rachunkowości.  

Publikowane półroczne sprawozdania finansowe oraz dane finansowe będące podstawą tej 
sprawozdawczości poddawane są przeglądowi audytora Spółki. Przeglądowi podlega w szczególności 
adekwatność danych finansowych oraz zakres koniecznych ujawnień. Wyniki przeglądu półrocznego 
lub badania rocznego prezentowane są przez audytora Zarządowi Spółki. Sprawozdania finansowe i 
raporty okresowe po zakończeniu badania przez audytora przesyłane są do Członków Komitetu Audytu 
Spółki. Ponadto Dyrektor ds. Finansowych przed zatwierdzeniem przez Zarząd okresowej 
sprawozdawczości finansowej  do publikacji przedstawia Komitetowi Audytu istotne aspekty 
kwartalnego, półrocznego lub rocznego sprawozdania finansowego – w szczególności ewentualne 
zmiany zasad rachunkowości, waŜne oszacowania i osądy księgowe, istotne ujawnienia i transakcje 
gospodarcze.  

4. Akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety akcji  

Wykaz akcjonariuszy posiadających znaczne pakiety akcji na dzień 31 grudnia 2010 roku 

Imię i 
nazwisko 

akcjonariusza 
(nazwa, firma) 

Rodzaj akcji Liczba akcji 
Wartość 

nominalna 
akcji 

% udział w 
kapitale 

zakładowym 

% udział 
w liczbie 

głosów 
na WZA 

Liczba 
głosów 
na WZA 

Imienne 
uprzywilejowane 

2.475.000 1,00 zł 22,40% 30,84% 4.950.000 

Zwykłe na 
okaziciela 

2.843 1,00 zł 0,03% 0,02% 2.843 
Włodzimierz 
Kocik 

RAZEM 2.477.843 1,00 zł 22,43% 41,10% 4.952.843 

Imienne 
uprzywilejowane 

2.020.000 1,00 zł 18,28% 25,17% 4.040.000 

Zwykłe na 
okaziciela 

950 1,00 zł 0,01% 0,01% 950 
Marzenna 
Kocik 

RAZEM 2.020.950 1,00 zł 18,29% 25,18% 4.040.950 

Imienne 
uprzywilejowane 

505.000 1,00 zł 4,57% 6,29% 1.010.000 

Zwykłe na 
okaziciela 

19.547 1,00 zł 0,18% 0,12% 19.547 Piotr Majewski 

RAZEM 524.547 1,00 zł 4,75% 6,41% 1.029.547 

Zwykłe na 
okaziciela 

883.875 1,00 zł 8,00% 5,51% 883.875 Aviva 
Investors 

Poland S.A. RAZEM 883.875 1,00 zł 8,00% 5,51% 883.875 

 
 
 
Zmiany stanu posiadania akcji i praw do akcji przez członków Zarządu TESGAS S.A. w okresie 12 
miesięcy zakończonym 31 grudnia 2010 roku i do dnia opublikowania raportu, tj. do dnia 15 marca 
2011 roku. 
 
 
 



Nazwa grupy kapitałowej: Grupa Kapitałowa TESGAS.  

Okres objęty sprawozdaniem: 01.01.2010 – 31.12.2010 Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN) 

Poziom zaokrągleń: wszystkie kwoty wyraŜone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej) 

 

 37

Akcje 

Akcjonariusz 
Stan na dzień 

31.12.2009 
Zwiększenie Zmniejszenie 

Stan na 
31.12.2010 

Włodzimierz Kocik 2.477.843 - - 2.477.843 

Marzenna Kocik 2.320.950 - 300.000 2.020.950 

Piotr Majewski  524.547 - - 524.547 

Akcjonariusz 
Stan na dzień 

31.12.2010 
Zwiększenie Zmniejszenie 

Stan na 
15.03.2011 

Włodzimierz Kocik 2.477.843 35.000 - 2.512.843 

Marzenna Kocik 2.020.950 35.000 - 2.055.950 

Piotr Majewski  524.547 35.000 - 559.547 

 
 
Warranty uprawniające do objęcia akcji 
 

Akcjonariusz 
Stan na dzień 

31.12.2009 
Zwiększenie Zmniejszenie 

Stan na 
31.12.2010 

Włodzimierz Kocik 15.000 20.000 - 35.000 

Marzenna Kocik 15.000 20.000  35.000 

Piotr Majewski  15.000 20.000 - 35.000 

Akcjonariusz 
Stan na dzień 

31.12.2010 
Zwiększenie Zmniejszenie 

Stan na 
15.03.2011 

Włodzimierz Kocik 35.000 - 35.000 - 

Marzenna Kocik 35.000 - 35.000 - 

Piotr Majewski  35.000 - 35.000 - 

 
 
Zmiany w stanie posiadania akcji i praw do akcji przez członków Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 
okresie 12 miesięcy 2010 roku. 
 

Akcjonariusz 
Stan na dzień 

31.12.2009 
Zwiększenie Zmniejszenie 

Stan na 
31.12.2010 

Zygmunt Bączyk 8.000 - - 8.000 

Szymon Hajtko - - - - 

Leon Kocik  - - - - 

BoŜena Ciosk - - - - 

Kinga Banaszak - Filipiak 500 - - 500 

     

Akcjonariusz 
Stan na dzień 

31.12.2010 
Zwiększenie Zmniejszenie 

Stan na 
15.03.2011 

Zygmunt Bączyk 8.000 - - 8.000 

Szymon Hajtko - - - - 

Leon Kocik  - - - - 

BoŜena Ciosk - - - - 

Kinga Banaszak - Filipiak 500 - - 500 

Członkowie Rady Nadzorczej nie posiadają praw do akcji (warrantów). 
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Wykaz akcjonariuszy posiadających znaczne pakiety akcji na dzień przekazania niniejszego raportu 
rocznego za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2010, tj. 15 marca 2010 r.: 
 

Imię i nazwisko 
akcjonariusza 
(nazwa, firma) 

Rodzaj akcji 
Liczba 

akcji 

Wartość 
nominalna 

akcji 

% udział w 
kapitale 

zakładowym 

% udział 
w liczbie 

głosów 
na WZA 

Liczba 
głosów na 

WZA 

Imienne 
uprzywilejowane 

2.475.000 1,00 zł 22,0% 30,46% 4.950.000 

Zwykłe na 
okaziciela 

37.843 1,00 zł 0,34% 0,23% 37.843 

Włodzimierz 
Kocik 
 

RAZEM 2.512.843 1,00 zł 22,34% 30,69% 4.987.843 
Imienne 
uprzywilejowane 

2.020.000 1,00 zł 17,96% 24,86% 4.040.000 

Zwykłe na 
okaziciela 

35.950 1,00 zł 0,32% 0,22% 35.950 

Marzenna 
Kocik 
 

RAZEM 2.055.950 1,00 zł 18,28% 25,08% 4.075,950 
Imienne 
uprzywilejowane 

505.000 1,00 zł 4,49% 6,22% 1.010.000 

Zwykłe na 
okaziciela 

54.547 1,00 zł 0,48% 0,34% 54.547 

Piotr Majewski 
 

RAZEM 559.547 1,00 zł 4,97% 6,56% 1.064.547 
Aviva Investors 
Poland S.A 

Zwykłe na 
okaziciela 

883.875 1,00 zł 7,86% 5,44% 883.875 

 RAZEM 883.875 1,00 zł 7,86% 5,44% 883.875 
BPH 
Towarzystwo 
Funduszy 
Inwestycyjnych 
S.A. 

Zwykłe na 
okaziciela 

824.974 1,00 zł 7,33% 5,08% 824.974 

 RAZEM 824.974 1,00 zł 7,33% 5,08% 824.974 
 

5. Wskazanie akcjonariuszy, którzy mają specjalne uprawnienia kontrolne 

Statut Emitenta przewiduje, Ŝe jedynymi specjalnymi uprawnieniami kontrolnymi jest uprzywilejowanie 
akcji imiennych co do głosu w taki sposób Ŝe: 

Pan Włodzimierz Kocik posiada 2.475.000 akcji imiennych uprzywilejowanych w zakresie wykonywania 
prawa głosu, w stosunku dwa głosy na jedną akcję. 

Pani Marzenna Kocik posiada 2.020.00 akcji imiennych uprzywilejowanych w zakresie wykonywania 
prawa głosu, w stosunku dwa głosy na jedną akcję. 

Pan Piotr Majewski posiada 505.000 akcji imiennych uprzywilejowanych w zakresie wykonywania prawa 
głosu, w stosunku dwa głosy na jedną akcję. 

 

6. Ograniczenia odnośnie wykonywania prawa głosu 

Statut Spółki dominującej nie przewiduje Ŝadnych ograniczeń odnośnie prawa głosu. 

 

7. Ograniczenia w zakresie przenoszenia prawa własności papierów wartościowych Spółki 
dominującej 

Zgodnie z § 11 Statutu Spółki TESGAS S.A. zbycie akcji imiennych serii A wymaga zgody Zarządu. 
Ponadto kaŜdemu z akcjonariuszy załoŜycieli tj. Panu Włodzimierzowi Kocik, Pani Marzennie Kocik oraz 
Panu Piotrowi Majewskiemu, przysługuje prawo pierwokupu nabycia akcji serii A. Ponadto 
dotychczasowi znaczący akcjonariusze załoŜyciele Spółki podjęli decyzję o niezbywaniu posiadanych 
przez siebie Akcji Serii A, B i D do dnia upływającego 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia notowania Praw 
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do Akcji serii E (tj. 21 lipca 2010 roku), za wyjątkiem akcji sprzedawanych w ofercie publicznej, przez 
Panią Marzennę Kocik tj. 300 000 Akcji Serii B. Zobowiązanie to zostało zapisane w umowie zawartej 
pomiędzy ww. osobami a Domem Maklerskim BZ WBK S.A. PowyŜsi akcjonariusze zobowiązali się równieŜ 
nie rozporządzać posiadanymi przez siebie Akcjami Serii A, B i D w jakikolwiek inny sposób, który 
mogłoby rodzić konsekwencje w postaci zmiany właściciela akcji, a w szczególności do nie zastawiania 
akcji pod zabezpieczenie zobowiązań zaciąganych przez siebie lub osoby trzecie 
 

8. Zasady powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz ich prawo do podjęcia decyzji o 
emisji lub wykupie akcji 

Zarząd Spółki działa na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu oraz Regulaminu Zarządu. 
Zgodnie z § 37 Statutu Spółki, Zarząd jest wieloosobowy i składa się od dwóch do sześciu Członków 
Zarządu w tym: Prezesa Zarządu, od jednego do trzech Wiceprezesów Zarządu i maksymalnie dwóch 
Członków Zarządu, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. Zarząd Spółki powoływany 
jest w ten sposób, Ŝe Rada Nadzorcza powołuje najpierw Prezesa Zarządu, a następnie na jego wniosek 
Wiceprezesów oraz Członków Zarządu. Członkiem Zarządu moŜe być tylko osoba fizyczna, posiadająca 
pełną zdolność do czynności prawnych. Członkowie pierwszego Zarządu powołani zostają na dwa lata, 
a Członkowie następnych Zarządów powoływani są na trzy lata. W przypadku, gdy powołanie Członka 
Zarządu następuje w trakcie kadencji Zarządu, powołuje się go na okres do końca tej kadencji. 
Mandaty Członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego 
sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członków Zarządu. Członkowie 
Zarządu mogą być powoływani ponownie w skład Zarządu na następne kadencje. Odwołanie 
poszczególnych lub wszystkich Członków Zarządu moŜe nastąpić w kaŜdej chwili uchwałą Rady 
Nadzorczej. 
W odniesieniu do prawa osób zarządzających do podjęcia decyzji w przedmiocie emisji lub wykupu 
akcji, Spółka stosuje obowiązujące w tym zakresie przepisy ustawy z dnia 8 listopada 2000 roku Kodeks 
spółek handlowych  (Dz. U. z 2000r., Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) („KSH”) oraz inne powszechnie 
obowiązujące przepisy prawa mające zastosowanie w tym przedmiocie. Jednocześnie koniecznym jest 
wskazać, Ŝe na podstawie Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki 
z dnia 30 maja 2008 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyŜszenia 
kapitału zakładowego oraz zmiany statutu Spółki, Zarząd Spółki jako organ zarządzający upowaŜniony i 
zobowiązany został do podjęcia wszystkich niezbędnych czynności w celu realizacji przedmiotowej 
uchwały.  
 

9. Opis zasad zmiany statutu lub umowy Spółki dominującej 

Zmiany statutu Spółki TESGAS S.A. dokonywane są z zachowaniem postanowień art. 430 KSH, tj.: na 
podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki TESGAS S.A., która następnie z zachowaniem 
przewidzianego terminu podlega zgłoszeniu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. 
Zgłoszenie określone w zdaniu poprzednim dokonywane jest przez Zarząd Emitenta z zachowaniem 
zasad reprezentacji Spółki TESGAS S.A. Uchwały Emitenta w przedmiocie zmiany jego statutu 
podejmowane są wymaganą większością głosów akcjonariuszy Spółki TESGAS S.A., przy zachowaniu 
postanowień statutu. W przewidzianych przez Spółkę TESGAS S.A. sytuacjach Emitent korzysta takŜe z 
instytucji przewidzianej w art. 430 § 5 KSH udzielając upowaŜnienia Radzie Nadzorczej Spółki TESGAS S.A. 
do podjęcia uchwały mającej za przedmiot ustalenie tekstu jednolitego statutu Emitenta.  
 

10. Sposób działania Walnego Zgromadzenia i jego zasadnicze uprawnienia oraz opis praw 
akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania 

Zasady określające sposób zwoływania Walnych Zgromadzeń Spółki oraz uczestnictwa w nich są 
określone w przepisach Kodeksu Spółek Handlowych oraz w Statucie Spółki. 

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd. W przypadku gdy Walne Zgromadzenie ma 
zostać zwołane przez Radę Nadzorczą albo akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę 
kapitału zakładowego Spółki lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce, porządek obrad 
Walnego Zgromadzenia ustala odpowiednio Rada Nadzorcza lub akcjonariusze reprezentujący co 
najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce. Tak 
długo, jak zwołanie Walnego Zgromadzenia Spółki dokonywane będzie w trybie wynikającym z art. 
4021 Kodeksu Spółek Handlowych i § 23 ust 1 Statutu, Spółka jest zobowiązana udzielić stosownej 
pomocy w celu umoŜliwienia Radzie Nadzorczej albo akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 
połowę kapitału zakładowego Spółki lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce, wykonanie 
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prawa zwołania Walnego Zgromadzenia, w szczególności dokonanie ogłoszenia o Walnym 
Zgromadzeniu zgodnie z przepisami prawa. 
Spółka publikuje na stronie internetowej projekty uchwał, mające być przedmiotem obrad Walnego 
Zgromadzenia wraz z raportem bieŜącym w dacie opublikowania ogłoszenia o zwołaniu Walnego 
Zgromadzenia. 
Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inna osoba przez niego wskazana. 
W razie nieobecności osób określonych w zdaniu poprzednim Walne Zgromadzenie otwiera Prezes 
Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa 
w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego.. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie 
ma prawa, bez zgody Walnego Zgromadzenia, usuwać lub zmieniać kolejności spraw zamieszczonych 
w porządku obrad. 
Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz 
nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do 
odpowiedzialności, jak równieŜ w sprawach osobowych. Poza tym, naleŜy zarządzić tajne głosowanie 
na Ŝądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym 
Zgromadzeniu. 
Zgodnie ze Statutem Walne Zgromadzenie jest waŜne, jeŜeli jest na nim reprezentowane minimum 50% 
(pięćdziesiąt procent) akcji. Walne zgromadzenie moŜe zarządzać przerwy w obradach większością 
dwóch trzecich głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłuŜej niŜ trzydzieści dni. 
Walne Zgromadzenie zwoływane jest jako zwyczajne albo nadzwyczajne. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd i powinno odbyć się w ciągu sześciu 
miesięcy po upływie kaŜdego roku obrotowego. JeŜeli Zarząd nie podejmie uchwały zwołującej 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie przed upływem piątego miesiąca od zakończenia roku obrotowego, 
albo zwoła je na dzień niemieszczący się w terminie określonym w zdaniu pierwszym, prawo do 
zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje takŜe Radzie Nadzorczej.  
JeŜeli zwołane zostaną dwa Zwyczajne Walne Zgromadzenia (jedno przez Zarząd a drugie przez Radę 
Nadzorczą) jako Zwyczajne Walne Zgromadzenie winno się odbyć tylko to Walne Zgromadzenie, które 
zwołane zostało na dzień wcześniejszy i tylko to Zgromadzenie uprawnione jest do podejmowania 
uchwał zastrzeŜonych do kompetencji zwyczajnych walnych zgromadzeń. Walne Zgromadzenie, które 
zostało zwołane na dzień późniejszy winno się odbyć jako Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, tylko 
wówczas, jeŜeli porządek obrad tegoŜ Walnego Zgromadzenia, określony przez organ, który je zwołał, 
zawiera punkty nieobjęte porządkiem obrad odbytego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 
 
 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek Rady Nadzorczej 
albo na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą 
kapitału zakładowego Spółki.  
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie moŜe być samodzielnie zwołane przez Radę Nadzorczą w kaŜdym 
z przypadków, gdy uzna to za wskazane lub gdy Zarząd Spółki nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania pisemnego wniosku Rady Nadzorczej o 
jego zwołanie.  
Prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje takŜe akcjonariuszom 
reprezentującym co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki lub co najmniej połowę ogółu 
głosów w Spółce. 
Sąd Rejestrowy właściwy dla Spółki moŜe upowaŜnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału 
zakładowego Spółki, jeŜeli Zarząd Spółki nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w 
terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia przez nich Ŝądania o zwołanie Nadzwyczajnego 
Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku tego zgromadzenia. 
 
Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, chyba Ŝe 
bezwzględnie obowiązujący przepis prawa lub Statut Spółki wymagają dla powzięcia danej uchwały 
większości kwalifikowanej. 
Uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki wymagają w szczególności: 
1) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z 

działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy,  
2) udzielenie Członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,  
3) podział zysku lub określenie sposobu pokrycia strat,  
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4) wszelkie postanowienia, dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu 
Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,  

5) zbycie i wydzierŜawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nim 
prawa uŜytkowania,  

6) emisja obligacji zamiennych na akcje lub z prawem pierwszeństwa,  
7) określenie zasad i wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej,  
8) powoływanie i odwoływanie Członków Rady Nadzorczej,  
9) ustalanie dnia dywidendy,  
10) utworzenie, kaŜdorazowe uŜycie i likwidacja kapitału rezerwowego. 
Akcjonariusz moŜe uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez 
przedstawicieli. Akcjonariusz moŜe głosować odmiennie z kaŜdej z posiadanych akcji. Pełnomocnik 
wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba Ŝe co innego wynika z 
treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik moŜe reprezentować więcej niŜ jednego akcjonariusza i 
głosować odmiennie z akcji kaŜdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej 
niŜ jednym rachunku papierów wartościowych moŜe ustanowić oddzielnych pełnomocników do 
wykonywania praw z akcji zapisanych na kaŜdym z rachunków. Zasady dotyczące wykonywania 
prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się do wykonywania prawa głosu przez innego 
przedstawiciela.  Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania 
prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w 
postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym 
przy pomocy waŜnego kwalifikowanego certyfikatu. Pełnomocnictwo udzielone w postaci 
elektronicznej powinno zapewnić identyfikację akcjonariusza oraz pełnomocnika.  
 Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału 
zakładowego Spółki, mogą Ŝądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliŜszego 
Walnego Zgromadzenia, zgłaszając takie Ŝądanie Zarządowi Spółki w terminie nie później niŜ na 
dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. śądanie moŜe zostać 
złoŜone na piśmie lub  drogą elektroniczną. śądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad 
powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego porządku obrad. 
Zarząd jest obowiązany zgłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone za Ŝądanie akcjonariuszy w 
terminie osiemnastu dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. 
Ponadto akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału 
zakładowego Spółki mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy 
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych 
do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku 
obrad. Projekty uchwał zostaną niezwłocznie ogłoszone na stronie internetowej Spółki. KaŜdy z 
akcjonariuszy Spółki moŜe podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw 
wprowadzonych do porządku obrad. 

 

11. Skład osobowy i zmiany, które w nim zaszły w ciągu ostatniego roku obrotowego oraz opis 
działania organów zarządzających, nadzorujących lub administrujących Emitenta. 

Zarząd: 
Zarówno na dzień 31 grudnia 2010 roku, jak równieŜ na dzień sporządzenia niniejszego raportu, tj. 15 
marca 2011 roku. Skład Zarządu TESGAS S.A. przedstawia się następująco: 

Imię Nazwisko Funkcja Okres pełnienia funkcji 

Włodzimierz Kocik Prezes Zarządu przez cały rok 2010 

Piotr Majewski  Wiceprezes Zarządu przez cały rok 2010 

Marzenna Kocik  Członek Zarządu przez cały rok 2010 

 
 
W dniu 11 czerwca 2010 roku Rada Nadzorcza TESGAS S.A. powołała Zarząd na nową kadencję. 
 
Zgodnie z § 38 Statutu do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest 
współdziałanie dwóch Członków Zarządu łącznie albo Członka Zarządu i Prokurenta. Oświadczenia 
składane Spółce oraz doręczenia pism mogą być dokonywane wobec Prezesa Zarządu, Wiceprezesa 
Zarządu, Członka Zarządu lub prokurenta. 
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Zarząd Spółki jako organ zarządzający działa takŜe w oparciu o Regulamin Zarządu Spółki. Zgodnie z 
postanowieniami określonego w zdaniu poprzednim aktu, podstawową formą współdziałania 
Członków Zarządu Spółki są posiedzenia Zarządu, które zwoływane są przez Prezesa Zarządu Spółki. W 
przypadku niezwołania posiedzenia przez Prezesa Spółki niezwłocznie od otrzymania przez niego 
wniosku o jego zwołanie, uprawnienie do zwołania posiedzenia Zarządu przysługuje temu Członkowi 
Zarządu Spółki, który złoŜył wniosek o zwołanie posiedzenia. W razie nieobecności Prezesa Zarządu 
posiedzenie Zarządu moŜe zostać zwołane przez kaŜdego z Członków Zarządu Spółki. Regulamin 
Zarządu Spółki przewiduje moŜliwość przeprowadzenia posiedzenia Zarządu Spółki takŜe w formie 
telekonferencji.  
 
Uchwały Zarządu Spółki podejmowane są na posiedzeniach Zarządu i zapadają zwykłą większością 
głosów, przy czym w przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. Uchwały Zarządu 
podejmowane są w głosowaniu jawnym, chyba Ŝe dla ich podjęcia jest wymagane zachowanie 
tajności.  
 
Członkowie Zarządu Spółki prowadzą takŜe indywidualnie, bieŜące działania mające na celu realizację 
uchwał Zarządu Spółki. 
 
Rada Nadzorcza: 
Zarówno na dzień 31 grudnia 2010 roku, jak równieŜ na dzień sporządzenia niniejszego raportu, tj. 15 
marca 2011 roku, skład Rady Nadzorczej TESGAS S.A. przedstawiał się następująco: 
 

Imię Nazwisko Funkcja Okres pełnienia funkcji 

Zygmunt Bączyk Przewodniczący Rady Nadzorczej przez cały rok 2010 

Szymon Hajtko Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej przez cały rok 2010 

Leon Kocik  Sekretarz Rady Nadzorczej przez cały rok 2010 

BoŜena Ciosk Członek Rady Nadzorczej przez cały rok 2010 

Kinga Banaszak - Filipiak Członek Rady Nadzorczej przez cały rok 2010 

 
 
Rada Nadzorcza Spółki działa na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu oraz Regulaminu 
Rady Nadzorczej. 

Zgodnie z § 29 Statutu Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niŜ pięciu, nie więcej niŜ dziewięciu 
Członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym. Liczbę Członków Rady 
Nadzorczej ustala kaŜdorazowo Walne Zgromadzenie w granicach oznaczonych powyŜej.  

Członek Rady Nadzorczej jest obowiązany do przekazania Zarządowi informacji na temat swoich 
powiązań natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej, mogących mieć wpływ na stanowisko Członka 
Rady Nadzorczej w sprawie rozstrzyganej przez Radę Nadzorczą, z akcjonariuszem dysponującym 
akcjami reprezentującymi nie mniej niŜ 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Członkiem 
Rady Nadzorczej moŜe być tylko osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. 
Kadencja Członków Rady Nadzorczej trwa trzy lata. JeŜeli powołanie Członka Rady Nadzorczej 
następuje w trakcie kadencji Rady, powołuje się go na okres do końca tej kadencji. Mandaty Członków 
Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie 
finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członków Rady. Członkowie Rady Nadzorczej 
mogą być wybierani ponownie oraz mogą być w kaŜdej chwili odwołani przez Walne Zgromadzenie. 

Rada Nadzorcza jest zobowiązana i uprawniona do wykonywania stałego nadzoru nad działalnością 
Spółki we wszystkich dziedzinach działalności. Rada Nadzorcza moŜe zawiesić z waŜnych powodów w 
czynnościach poszczególnych lub wszystkich Członków Zarządu. W miejsce Członków Zarządu 
zawieszonych przez Radę Nadzorczą lub Członków Zarządu, którzy nie mogą sprawować swoich 
czynności z innych przyczyn, Rada Nadzorcza moŜe delegować swojego Członka celem czasowego 
wykonywania czynności Członków Zarządu. 

Zgodnie z postanowieniami Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia 
co najmniej raz na kwartał. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i im przewodniczy Przewodniczący 
Rady, a w razie jego nieobecności bądź niemoŜności wykonywania obowiązków Wiceprzewodniczący. 
Obowiązek zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej powstaje w związku ze złoŜeniem przez Zarząd 
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Spółki lub Członka Rady Nadzorczej pisemnego wniosku o jego zwołanie. KaŜdy z Członków Rady 
Nadzorczej moŜe zgłosić Przewodniczącemu tego organu wniosek o umieszczenie poszczególnej 
sprawy w porządku obrad najbliŜszego posiedzenie Rady Nadzorczej.  

Rada Nadzorcza jest zdolna do podejmowania uchwał objętych porządkiem obrad, jeŜeli na 
posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej Członków, w wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej 
zostali zawiadomieni, z zachowaniem postanowień Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, o posiedzeniu.  

Rada Nadzorcza Spółki postanawia bezwzględną większością głosów oddanych, chyba Ŝe Statut Spółki 
wymaga większości kwalifikowanej, z tym jednak zastrzeŜeniem, Ŝe za uchwałą głosować musi 
przynajmniej trzech Członków Rady. JeŜeli za uchwałą i przeciwko uchwale oddana została równa 
liczba głosów (liczonych łącznie z głosami wstrzymującymi się) decyduje głos Przewodniczącego Rady 
Nadzorczej. Postanowienia Rady zapadają w głosowaniu jawnym, za wyjątkiem spraw określonych 
szczegółowo w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółki.  

Przyjętymi formami, w jakich podejmowane są postanowienia Rady Nadzorczej na jej posiedzeniach są: 

1) wnioski i opinie dla Walnego Zgromadzenia wynikające z przeprowadzonych czynności nadzorczo – 
kontrolnych, 

2) uchwały w pozostałych sprawach. 

Rada Nadzorcza Spółki wykonuje swoje czynności kolegialnie, ponadto Rada Nadzorcza moŜe 
delegować Członków Rady do wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych, kontrolnych i 
doradczych.  

W ramach Rady Nadzorczej działa Komitet Audytu jako organ o charakterze opiniodawczo-
doradczym. Zgodnie z Regulaminem Rady Nadzorczej, począwszy od dnia dopuszczenia akcji Spółki do 
obrotu na rynku regulowanym, Komitet Audytu powinien składać się z co najmniej 3 członków. W skład 
Komitetu Audytu powinien wchodzić przynajmniej jeden Członek niezaleŜny od Spółki i podmiotów 
pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką, posiadający kompetencje w dziedzinie 
rachunkowości i finansów. Komitet Audytu powinien zbierać się stosownie do potrzeb, nie rzadziej 
jednak niŜ dwa razy do roku. Zadaniem Komitetu Audytu jest doradztwo na rzecz Rady Nadzorczej w 
kwestiach właściwego wdraŜania zasad sprawozdawczości finansowej, kontroli wewnętrznej w Spółce 
oraz współpraca z biegłymi rewidentami Spółki. W szczególności do zadań Komitetu naleŜy: 

� ocena zakresu niezaleŜności wybranego biegłego rewidenta i doradzanie Radzie Nadzorczej 
w sprawie wyboru biegłego rewidenta, a takŜe warunków umowy z nim i wysokości jego 
wynagrodzenia. Dokonanie przez Radę Nadzorczą wyboru innego podmiotu pełniącego 
funkcję biegłego rewidenta niŜ rekomendowany wymaga szczegółowego uzasadnienia; 

� przygotowywanie projektów uchwał Rady Nadzorczej w sprawach finansowych Spółki; 
� rozpatrywanie kwartalnych, półrocznych i rocznych sprawozdań finansowych; 
� omawianie wszelkich problemów lub zastrzeŜeń, które mogą wynikać z badania sprawozdań 

finansowych Spółki; 
� rekomendowanie Radzie Nadzorczej przyjęcia lub odrzucenia sprawozdania finansowego 

Spółki; 
� współpraca z audytorem zewnętrznym i wewnętrznym; 
� zapewnianie jak najpełniejszej komunikacji pomiędzy biegłym rewidentem i Radą Nadzorczą; 
� analiza uwag kierowanych do Zarządu sporządzonych przez biegłych rewidentów Spółki 

oraz odpowiedzi Zarządu; 
� analiza raportów audytorów wewnętrznych Spółki oraz odpowiedzi Zarządu na te 

spostrzeŜenia; 
� analizowanie i ocena stosunków i zaleŜności występujących w Spółce a takŜe w samej Radzie 

Nadzorczej i Zarządzie Spółki pod kątem moŜliwych do ujawnienia lub występujących 
konfliktów interesów oraz podejmowanie działań zmierzających do wyeliminowania tego 
zjawiska; 

� rozwaŜanie wszelkich innych kwestii związanych z audytem Spółki, na które zwrócił uwagę 
Komitet lub Rada Nadzorcza. 

12. Postępowania toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitraŜowego 
lub organem administracji publicznej 

 
Na dzień 31 grudnia 2010 roku w stosunku do spółki TESGAS S.A. nie toczyły się jakiekolwiek 
postępowania przed sądami, organami właściwymi dla postępowania arbitraŜowego lub organami 
administracji publicznej (rządowej i samorządowej). 
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Zatwierdzenie do publikacji 
 
Skrócone roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe sporządzone za okres 12 miesięcy zakończony 
31.12.2010 roku (wraz z danymi porównawczymi) zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd Spółki 
dominującej w dniu 15 marca 2010 roku. 
 
Podpisy wszystkich Członków Zarządu 
 
Data Imię i Nazwisko Funkcja Podpis 

Dąbrowa, dnia 
14 marca  2011 roku Włodzimierz Kocik Prezes Zarządu 

 

Dąbrowa, dnia 
14 marca  2011 roku Piotr Majewski Wiceprezes Zarządu 

 

Dąbrowa, dnia 
14 marca  2011 roku Marzenna Kocik Członek Zarządu 

 

 
 
 
 


