
Raport miesięczny – styczeń 2010 
 
 
Zarząd TESGAS S.A. działając w oparciu o postanowienia punktu 16 Załącznika Nr 1 do 

Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 

października 2008 roku „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”, przekazuje do 

publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc styczeń 2010 roku. 

 

I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, 

które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz 

wyników finansowych TESGAS S.A.: 

W miesiącu styczniu Spółka prowadziła bieŜąca działalność realizując głównie zlecenia 

pozyskane w roku 2009. Ze względu na panujące niskie temperatury wzrosła liczba awarii co 

skutkowało zwiększeniem prac dla brygad eksploatacyjnych. Jednocześnie niskie 

temperatury ograniczyły moŜliwość wykonywania robót wykonawczych w terenie. W związku 

z tym Spółka realizowała moŜliwie wiele prac na hali produkcyjnej, prefabrykując instalacje 

gazowe.  

W dniu 18 stycznia 2010 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 

Spółki, na którym podjęto m.in.: 

(1) uchwałę w sprawie podwyŜszenia kapitału zakładowego Spółki poprzez publiczną emisję 

akcji zwykłych na okaziciela serii E z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych 

akcjonariuszy oraz ubiegania się o dopuszczenie nowoemitowanych akcji do obrotu na rynku 

regulowanym. 

(2) uchwałę w sprawie ubiegania się przez Spółkę, o dopuszczenie akcji serii B i D do obrotu 

na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., 

(3) uchwałę w sprawie zmiany statutu Spółki mających na celu dostosowanie go do 

znowelizowanych przepisów Kodeksu Spółek Handlowych. 

(4) w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej TESGAS S.A. mający na celu 

dostosowanie go do statutu  Spółki. 

(5) uchwałę w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych oraz skonsolidowanych 

sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) i 

Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). 

Pełna treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 18 stycznia 2010 roku 

została opublikowana w Raporcie BieŜącym EBI Nr 02/2010 oraz ESPI 02/2010 z dnia 18 

stycznia 2010 roku. 

W wyniku nowej emisji Spółka planuje podwyŜszenie kapitału zakładowego o kwotę nie 

większą niŜ 4.000.000,00 zł w drodze emisji nie więcej niŜ 4.000.000 akcji zwykłych na okaziciela 

serii E o wartości nominalnej 1,00 zł kaŜda. Nowoemitowane akcje zostaną pokryte wkładami 

pienięŜnymi i będą uczestniczyć w dywidendzie za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 



2010 r. Emisja akcji ma na celu pozyskanie nowych inwestorów oraz pozyskanie środków 

finansowych, co pozwoli na dofinansowanie Spółki oraz umoŜliwi kontynuację zamierzeń 

inwestycyjnych prowadzonych przez Spółkę oraz dalszy rozwój jej działalności. Ponadto dzięki 

przeprowadzeniu emisji akcji z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru 

Spółka pozyska kolejnych akcjonariuszy oraz zwiększy rozproszenie akcjonariatu. Dzięki temu 

moŜliwe będzie osiągnięcie większej płynności obrotu akcjami Spółki na rynku regulowanym. 

 

II. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu 

bieŜącego w okresie objętym raportem:  

W miesiącu styczniu Spółka przekazała, za pośrednictwem systemu EBI, pięć Raportów 

BieŜących: 

1. Raport BieŜący Nr 01/2010 z dnia 06 stycznia 2010 roku, „Transakcja na akcjach przez osobę 

wchodzącą w skład Rady Nadzorczej, których wartość w 2009 roku nie przekroczyła 5.000 

euro”; 

2. Raport BieŜący Nr 02/2010 z dnia 18 stycznia 2010 roku, „Uchwały powzięte przez 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TESGAS S.A”. 

3. Raport BieŜący Nr 03/2010 z dnia 22 stycznia 2010 roku, „Podpisanie aneksu do umowy 

istotnej z Operatorem Gazociągów Przesyłowych Gaz – System S.A. Oddział we Wrocławiu 

na ”Modernizację stacji redukcyjno – pomiarowej I st. Olszynie”; 

4. Raport BieŜący Nr 04/2010 z dnia 26 stycznia 2010 roku, Podpisanie aneksu do umowy 

istotnej z Operatorem Gazociągów Przesyłowych Gaz – System S.A. Oddział we Wrocławiu 

„Przebudowa SRP I st. Obora”; 

5. Raport BieŜący Nr 05/2010 z dnia 29 stycznia 2010 roku, „Terminy przekazywania raportów 

okresowych w 2010 roku”; 

 

W miesiącu styczniu Spółka przekazała do publicznej wiadomości cztery Raporty BieŜące za 

pośrednictwem systemu ESPI: 

1. Raport bieŜący Nr 01/2010 z dnia 06 stycznia 2010 roku, „Transakcja na akcjach przez 

osobę wchodzącą w skład Rady Nadzorczej, których wartość w 2009 roku nie przekroczyła 

5.000 euro”; 

2. Raport BieŜący Nr 02/2010 z dnia 18 stycznia 2010 roku, „Uchwały powzięte przez Walne 

Zgromadzenie Akcjonariuszy TESGAS S.A.”; 

3. Korekta Raportu BieŜącego Nr 02/2010 K z dnia 18 stycznia 2010 roku, „Uchwały powzięte 

przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TESGAS S.A.”; 

4. Raport BieŜący Nr 03/2010 z dnia 18 stycznia 2010 roku, „Wykaz akcjonariuszy 

posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 

Akcjonariuszy”; 

 



Raporty Spółki publikowane są na stronie internetowej Spółki (http://www.tesgas.pl) a takŜe 

m.in. na następujących stronach internetowych: http://www.newconnect.pl oraz 

http://www.gpwinfostrefa.pl. 

 

III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeŜeli taka realizacja, choćby w części, 

miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem: 

W okresie sprawozdawczym, tj. w miesiącu styczniu 2010 roku, nie realizowano inwestycji ze 

środków pozyskanych z emisji. Spółka nie przeprowadziła nowej emisji akcji.  

 

IV. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w 

nadchodzącym miesiącu, które dotyczą Spółki i są istotne z punktu widzenia inwestorów, w 

szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, 

otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji 

raportu analitycznego: 

 

Spółka planuje publikację do 15 marca 2010 roku raportu miesięcznego za miesiąc luty 2010 

roku. 

 

Podstawa prawna: Punkt 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy 

Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 roku - "Dobre Praktyki 

Spółek Notowanych na NewConnect". 

 

 

 


