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KOMUNIKAT PRASOWY 

Dąbrowa, 26 maja 2010 

 

TESGAS PUBLIKUJE PROGNOZY NA 2010 ROK I ZAKŁADA 

WZROST ZYSKU NETTO O 96% 

 

TESGAS S.A., notowana na NewConnect spółka o ugrunt owanej pozycji na rynku 

podmiotów świadcz ących usługi dla sektora gazownictwa, oferuj ąca usługi w zakresie 

kompleksowej realizacji inwestycji zwi ązanych z przesyłem i dystrybucj ą gazu 

ziemnego, jak równie Ŝ eksploatacji obiektów gazowych, opublikowała progn ozy 

finansowe na 2010 rok.  

Spółka prognozuje przychody ze sprzeda Ŝy na poziomie 154,3 mln zł, co oznacza 

wzrost o 70% w stosunku do przychodów zrealizowanyc h w 2009 roku. Zysk z 

działalno ści operacyjnej ma wynie ść 18,9 mln zł i by ć wyŜszy o 88% ni Ŝ w 2009 roku, 

natomiast zakładany zysk netto to 14,3 mln zł, co o znaczać będzie wzrost o 96% w 

porównaniu z ubiegłym rokiem.  

Przedstawione prognozy zakładaj ą finalizacj ę przejęcia Przedsi ębiorstwa 

InŜynierskiego Ćwiertnia Sp. z o.o., z którym w maju tego roku TESG AS podpisał 

przedwst ępną umow ę nabycia udziałów, stanowi ących 80% w kapitale zakładowym. 

Sfinansowanie przej ęcia PI Ćwiertnia b ędzie jednym z celów planowanej w 

najbli Ŝszych miesi ącach oferty publicznej TESGAS.  
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PROGNOZY FINANSOWE TESGAS NA 2010 ROK - SZCZEGÓŁY  

Prognozy finansowe TESGAS przedstawia poniŜsza tabela (według MSSF): 
 

mln. zł Wykonanie  
2009 rok*  

Prognoza  
2010 rok**  

Zmiana 

Przychody netto ze 
sprzeda Ŝy 91,0 154,3 70% 

EBIT 10,0 18,9 88% 

Zysk brutto  9,2 18,7 103% 

Zysk netto  7,3 14,3 96% 

* dane ze sprawozdania jednostkowego TESGAS za rok 2009, wg MSSF 
** prognoza zakłada konsolidację wyników finansowych PI Ćwiertnia Sp. z o.o. od dnia 1 lipca 2010 roku 
 
 

„Konsekwentnie realizujemy załoŜenia naszej strategii i systematycznie wzmacniamy naszą 

pozycję w sektorze usług wykonawczych, który, w naszym przekonaniu, będzie głównym 

motorem wzrostu TESGAS. Dlatego teŜ w I kwartale 2010 roku przejęliśmy udziały w spółce 

Stal Warsztat, a w maju podpisaliśmy przedwstępną umowę przejęcia udziałów w firmie 

Przedsiębiorstwo InŜynierskie Ćwiertnia. Obie te spółki uzupełnią nasze dotychczasowe 

kompetencje w realizacji zleceń wykonawczych na rynku gazowniczym i przyczynią się do 

pozyskiwania kontraktów wykonawczych o wyŜszej niŜ obecnie wartości. Jednocześnie nie 

zapominamy o rozwoju organicznym. Działania te nie tylko przełoŜą się na zwiększenie skali 

naszej działalności ale i umoŜliwią nam osiąganie wyŜszej rentowności, dzięki efektom 

synergii, jakie spodziewany się uzyskać w wyniku rozbudowy grupy kapitałowej TESGAS” - 

powiedział Włodzimierz Kocik, prezes Zarządu TESGAS S.A.  

 

Dalszych informacji udziela: 

Iwona Mojsiuszko, M+G 

tel. (22) 625 71 40, 0501 183 386 

e-mail: iwona.mojsiuszko@mplusg.com.pl  
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TESGAS S.A. – NAJWA śNIEJSZE INFORMACJE O FIRMIE 

PROFIL DZIAŁALNO ŚCI 

TESGAS S.A. oferuje usługi w zakresie kompleksowej realizacji inwestycji związanych z 

przesyłem i dystrybucją gazu ziemnego, jak równieŜ eksploatacji obiektów gazowych. Spółka 

świadczy teŜ usługi w zakresie projektowania wszelkich obiektów gazowych, całodobowego 

serwisu obiektów gazowych oraz dystrybucji środka nawaniającego gaz ziemny THT.  

W zakresie działalności wykonawczej TESGAS realizuje zlecenia na terytorium całej Polski, 

natomiast w zakresie usług eksploatacyjnych głównie w województwach: 

• wielkopolskim, 

• lubuskim, 

• zachodniopomorskim (poprzez Spółkę zaleŜną SEGUS), 

• dolnośląskim (na terenie KGHM Polska Miedź). 

Od 2010 roku TESGAS wykonuje równieŜ czynności eksploatacyjne na tłoczniach gazu na 

gazociągu jamalskim, które znajdują się na terenach województw: podlaskiego, 

mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego oraz wielkopolskiego. 

TESGAS SA tworzy grupę kapitałową z SEGUS Sp. z o.o. (70% udziałów) oraz Stal 

Warsztat Sp z o.o. (50,04% udziałów, po rejestracji podwyŜszenia kapitału w całości 

objętego przez TESGAS S.A. 81,5%), wobec których jest podmiotem dominującym. 

Głównym przedmiotem działalności SEGUS jest świadczenie usług w zakresie eksploatacji 

obiektów gazowych. Stal Warsztat jest podmiotem specjalizującym się w obróbce metali.  

Głównymi akcjonariuszami Tesgas SA są: Włodzimierz Kocik (35,15% kapitału), Marzenna 

Kocik (32,92% kapitału) oraz Piotr Majewski (7,44% kapitału), tworzący jednocześnie Zarząd 

Spółki.  

Spółka zatrudnia obecnie 220 osób. Od lipca 2009 roku Tesgas SA jest spółką notowaną na 

rynku NewConnect.  

Po czterech kwartałach 2009 roku TESGAS zanotował 91 mln zł przychodów oraz zysk netto 

w wysokości 7,3 mln zł (dane według PSR). 
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OFERTA TESGAS 

Usługi eksploatacyjne  

Eksploatacja sieci gazowych to usługa polegająca na utrzymaniu sieci gazowej w naleŜytym 

stanie technicznym i zapewnieniu ciągłości jej pracy. 

TESGAS wraz z podmiotem zaleŜnym SEGUS, świadczy głównie usługi eksploatacyjne w 

następujących obiektach gazowych: 

• gazociągi i stacje gazowe wysokiego ciśnienia, 

• gazociągi, przyłącza i stacje gazowe średniego ciśnienia, 

• stacje LNG, 

• tłocznie gazu. 

Usługi wykonawcze 

Spółka świadczy specjalistyczne usługi budowlane związane głównie z branŜą gazowniczą. 

Działalność TESGAS obejmuje budowę, remonty oraz modernizację obiektów gazowych, w 

tym: 

• budowę i modernizację sieci i stacji gazowych, kotłowni gazowych, olejowych i LNG 

• prace przy budowie i remontach kopalni gazu, 

• budowę i remonty zespołów zaporowo-upustowych na gazociągach wysokiego 

ciśnienia, 

• prace gazoniebezpieczne na czynnych obiektach, 

• budowę przemysłowych instalacji gazowych. 

Stal Warsztat prowadzi działalność produkcyjno-usługową w zakresie obróbki metali, tj. 

obróbki skrawaniem, obróbki plastycznej blach, termicznego wypalania blach, obróbek 

ślusarskich i spawalniczych, a jego produktami są m.in.: 

• obudowy stalowe stacji gazowych, 

• obudowy stalowe stacji energetycznych, 

• obudowy agregatów prądotwórczych, 

• elementy połączeń kołnierzowych, 

• części urządzeń dla gazownictwa i innych dziedzin przemysłu. 

 



 

 5 

Pozostała działalno ść 

Pozostała działalność obejmuje głównie dystrybucję środka nawaniającego gaz ziemny – 

THT (czterowodorotiofen). TESGAS posiada magazyn THT o pojemności 6.000 kg oraz 

specjalistyczny samochód ze zbiornikami o łącznej pojemności 800 kg, który jest 

przystosowany do przewoŜenia THT oraz jego hermetycznego tankowania.  

Ponadto Spółka oferuje usługi projektowe w zakresie infrastruktury gazowej tj. wykonuje 

projekty: 

• sieci gazowych wysokiego, średniego i niskiego ciśnienia, 

• stacji gazowych wysokiego i średniego ciśnienia, 

• instalacji na kopalniach ropy i gazu. 

 

STRATEGIA TESGAS 

Strategia rozwoju TESGAS oparta jest o dwa prowadzone obszary działalności, czyli 

eksploatację oraz wykonawstwo obiektów gazowniczych. Wobec relatywnie stabilnego 

popytu na obsługę i eksploatację obiektów gazowniczych, głównym motorem wzrostu 

wartości TESGAS będzie rynek usług wykonawczych. Celem Spółki będzie zwiększenie 

potencjału wykonawczego poprzez przejęcie spółki inŜynierskiej, pozwalającej na 

pozyskanie kontraktów wykonawczych o wyŜszej niŜ obecnie wartości. 

Głównym czynnikiem wzrostu przychodów z działalności eksploatacyjnej będzie natomiast 

rozbudowa infrastruktury gazowniczej w Polsce.  

 

NAJWAśNIEJSI KLIENCI  

TESGAS posiada bardzo stabilną bazę odbiorców usług, a większość sprzedaŜy Spółki jest 

realizowana do renomowanych i stabilnych podmiotów.  

Największymi odbiorcami usług świadczonych przez TESGAS są operatorzy sieci 

przesyłowych i dystrybucyjnych, czyli OGP Gaz-System, spółki dystrybucyjne naleŜące do 

Grupy Kapitałowej PGNiG (Wielkopolska Spółka Gazownictwa ) oraz spółki PBG i Budimex.  
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Strukturę odbiorców usług TESGAS w 2009 roku przedstawia poniŜszy wykres: 

 

 

RYNKI DZIAŁALNO ŚCI I POZYCJA TESGAS 

TESGAS prowadzi działalność na rynku specjalistycznych usług wykonawstwa i eksploatacji  

obiektów gazowych.  

Rynek usług wykonawczych w zakresie gazownictwa 

Polski rynek usług wykonawczych w zakresie gazownictwa postrzegany jest jako bardzo 

perspektywiczny ze względu na oczekiwane miliardowe inwestycje w tym sektorze. 

Planowane inwestycje wynikają między innymi z konieczności realizacji załoŜeń polityki 

energetycznej Polski. Podmiotami, na których spoczywa obowiązek realizacji zdań 

wynikających chociaŜby ze wspomnianej polityki energetycznej Polski są przede wszystkim 

Grupa PGNiG i OGP Gaz System.  

Realizowane dotychczas zlecenia w obszarze wykonawstwa przyczyniły się do ugruntowania 

pozycji TESGAS na tym rynku oraz do uzyskania doskonałej reputacji. Spółka znajduje się 

na liście kwalifikowanych dostawców wyrobów i usług w poszczególnych spółkach 

dystrybucyjnych będących w grupie kapitałowej PGNiG S.A. oraz posiada liczne certyfikaty 

potwierdzające jakość świadczonych usług.  
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Rynek usług eksploatacyjnych 

Właścicielami infrastruktury do przesyłu i dystrybucji gazu na terenie Polski są głównie: 

Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. (OGP Gaz-System) oraz sześć 

spółek dystrybucyjnych działających w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG. Jednocześnie w 

oparciu o sieci przesyłowe polskich dystrybutorów działalność prowadzą prywatne firmy 

dystrybucyjne np. KRI S.A., G.EN. GAZ ENERGIA S.A.  

Eksploatacja infrastruktury gazowej Grupy PGNiG oraz OGP Gaz-System jest zlecana 

podmiotom zewnętrznym działającym lokalnie, tak jak TESGAS, lub wykonywana jest 

poprzez wewnętrzne zasoby operatorów. TESGAS wykonuje czynności eksploatacyjne 

głównie dla spółek dystrybucyjnych działających w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG, dla 

OGP Gaz-System oraz dla prywatnego dystrybutora KRI S.A. Od początku 2010 roku 

TESGAS, w ramach konsorcjum, wykonuje czynności eksploatacyjne na 5 tłoczniach gazu 

zlokalizowanych na polskiej części gazociągu jamalskiego. ZłoŜoność i zakres 

wykonywanych prac powoduje, Ŝe zlecenie prac eksploatacyjnych moŜe być powierzone  

tylko bardzo wyspecjalizowanym podmiotom.  

 

HISTORIA SPÓŁKI 

TESGAS Sp. z o.o. (poprzednik prawny TESGAS S.A.) powstał w 2000 roku w wyniku 

restrukturyzacji branŜy gazowniczej. Spółka wydzieliła się, w ramach outsourcingu 

strategicznego, z Działu Eksploatacji Obiektów Systemu Oddziału Wielkopolskiego Zakładu 

Gazowniczego w Poznaniu. 

Początkowo Spółka wykonywała głównie prace eksploatacyjne na terenie Poznania, Leszna i 

Piły oraz nieliczne zlecenia wykonawcze. W 2002 roku TESGAS otrzymał uprawnienia 

przyznane przez Urząd Dozoru Technicznego do modernizacji rurociągów przesyłowych 

oraz rurociągów technologicznych, a takŜe do wytwarzania stałych zbiorników ciśnieniowych, 

rurociągów przesyłowych i technologicznych. Pozwoliło to na wykonywanie specjalistycznych 

prac budowlanych na obiektach gazowych. 

W czerwcu 2002 roku TESGAS objął udziały w kapitale zakładowym spółki SEGUS Sp. z. 

o.o., Objęcie udziałów w spółce eksploatacyjnej pozwoliło grupie kapitałowej TESGAS na 
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zwiększenie ilości eksploatowanych obiektów poprzez rozszerzenie obszaru wykonywania 

prac eksploatacyjnych o teren województwa zachodniopomorskiego.  

Kolejne lata były okresem dynamicznego rozwoju firmy i zdobywania kolejnych certyfikatów 

jakości oraz uprawnień, rozszerzających zakres działalności Spółki.   

W styczniu 2008 roku TESGAS zmienił organizację prawną na spółkę akcyjną. Natomiast od 

lipca 2009 roku, po zakończonej sukcesem ofercie prywatnej, Spółka jest notowana na 

NewConnect.  

W marcu 2010 r. TESGAS nabył 50,04% udziałów w kapitale zakładowym w spółce Stal 

Warsztat Sp. z o.o., która tym samym stała się podmiotem zaleŜnym Spółki TESGAS.  

 
 

 

Więcej informacji tak Ŝe na www.tesgas.pl  

 


