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Oferta publiczna TESGAS S.A.

Warszawa, 10 czerwca 2010 roku
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Niniejsza prezentacja („Prezentacja”) została przygotowana przez TESGAS S.A. („Spółka”) wyłącznie w celu informacyjnym

na potrzeby inwestorów, banków i klientów TESGAS S.A. oraz analityków rynku i w żadnym przypadku nie może być

traktowana jako część zaproszenia do lub oferty nabycia papierów wartościowych, zaproszenia do dokonania inwestycji lub

przeprowadzenia transakcji dotyczących papierów wartościowych, zachętą do złożenia oferty nabycia lub rekomendacją do

zawierania jakichkolwiek transakcji, w szczególności dotyczących papierów wartościowych TESGAS S.A.

Informacje zawarte w Prezentacji pochodzą z ogólnie dostępnych i w opinii Spółki wiarygodnych źródeł, w szczególności

prospektu emisyjnego Spółki. TESGAS S.A. nie może jednak zagwarantować ich prawdziwości ani zupełności, z

wyłączeniem informacji dotyczących TESGAS i jej Grupy Kapitałowej. TESGAS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za skutki

decyzji podjętych na podstawie lub w oparciu o informacje zawarte w niniejszej Prezentacji. Informacje zawarte w

Prezentacji nie były poddane niezależnej weryfikacji i w każdym wypadku mogą podlegać zmianom. Publikowanie przez

TESGAS S.A. danych zawartych w Prezentacji nie stanowi naruszenia przepisów prawa obowiązujących spółki, których

akcje są notowane na rynku regulowanym, w szczególności na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów

Wartościowych w Warszawie S.A. Informacje w niej zawarte zostały przekazane do publicznej wiadomości przez TESGAS

S.A. w treści prospektu oraz w ramach raportów bieżących lub okresowych, albo stanowią ich uzupełnienie, nie dając

jednocześnie podstawy do przekazywania ich w ramach wypełniania przez Spółkę jej obowiązków informacyjnych jako

spółki publicznej.

W żadnym wypadku nie należy uznawać informacji znajdujących się w niniejszej Prezentacji za wyraźne lub dorozumiane

złożenie oświadczenia czy zapewnienia jakiegokolwiek rodzaju przez TESGAS S.A. lub osoby działające w imieniu

TESGAS S.A. Ponadto, ani TESGAS S.A., ani osoby działające w imieniu TESGAS S.A. nie ponoszą pod żadnym

względem odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, jakie mogą powstać, wskutek niedbalstwa czy z innej przyczyny, w

związku z wykorzystaniem niniejszej Prezentacji lub jakichkolwiek informacji w niej zawartych, ani za szkody, które mogą

powstać w inny sposób w związku z informacjami stanowiącymi część niniejszej Prezentacji.

TESGAS S.A. nie ma obowiązku przekazywania do publicznej wiadomości aktualizacji i zmian informacji, danych oraz

oświadczeń znajdujących się w niniejszej Prezentacji na wypadek zmiany strategii albo zamiarów TESGAS S.A. lub

wystąpienia nieprzewidzianych faktów lub okoliczności, które będą miały wpływ na tę strategię lub zamiary TESGAS S.A.,

chyba że obowiązek taki wynika z przepisów prawa.

Zastrzeżenie dotyczące prezentacji
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Osoby prezentujące

Włodzimierz Kocik

Prezes Zarządu

Piotr Majewski

Wiceprezes Zarządu

Marcin Szrejter

Dyrektor ds. Finansowych,
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TESGAS – najważniejsze informacje

TESGAS jest spółką działającą od 10 lat na rynku podmiotów świadczących usługi dla

sektora gazownictwa: 

• oferuje kompleksowe usługi w zakresie realizacji inwestycji związanych z 

przesyłem i dystrybucją gazu ziemnego pokrywające wszystkie kluczowe obszary 

działalności sektora (eksploatacja, wykonawstwo, inne) 

• jest podmiotem o stabilnej pozycji na rynku usług eksploatacyjnych 

i wykonawczych, udokumentowanej referencjami największych podmiotów 

z branży gazowniczej w Polsce

• świadczy usługi najwyższej jakości, co jest możliwe dzięki wykorzystaniu 

najnowocześniejszych specjalistycznych technologii oraz wysokiej klasy specjalistów 

z dziedziny gazownictwa

• zatrudnia obecnie 220 pracowników

• jest zarządzana przez wykwalifikowaną, doświadczoną i efektywnie działającą 

kadrę menedżerską
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Grupa kapitałowa TESGAS

TESGAS S.A.
• generalne wykonawstwo 

• eksploatacja infrastruktury

• THT

• projektowanie

Stal Warsztat sp. z o.o.
(81,5%, opcja 100% do 2013)

• konstrukcje stalowe

• elementy specjalistyczne

SEGUS sp. z o.o.
(70%)

• eksploatacja infrastruktury

PI Ćwiertnia sp. z o.o.

(80%, opcja 100% do 2015)

• generalne wykonawstwo

• instalacje mechaniczne

• instalacje elektryczne
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Profil działalności

eksploatacjawykonawstwo inne usługi

• gazociągów średniego 

i wysokiego ciśnienia, 

• stacji gazowych

średniego i wysokiego 

ciśnienia, 

• innych obiektów 

gazowych, 

np. instalacje LNG, 

kotłownie gazowe, 

przemysłowe instalacje 

gazowe, 

• usuwanie awarii obiektów 

gazowych, 

• kompleksowa 

realizacja zadań 

inwestycyjnych

związanych z przesyłem 

i dystrybucją gazu 

ziemnego, 

• budowa i remonty stacji 
i kotłowni gazowych, 

• budowa i remonty sieci 

gazowych wysokiego, 

średniego i niskiego 

ciśnienia, 

• budowa i remonty 

obiektów związanych 

z wydobyciem gazu 

ziemnego i ropy naftowej

• projektowanie 

infrastruktury 

gazowniczej

(sieci gazowe wysokiego, 

średniego i niskiego 

ciśnienia, stacje 

wysokiego i średniego 

ciśnienia, instalacje 

w kopalniach ropy 

i gazu), 

• dystrybucja THT

– środka nawaniającego 

gaz ziemny 

(czterowodorotiofen)

• kompleksowa 

realizacja zadań 

inwestycyjnych

związanych z przesyłem 

i dystrybucją gazu 

ziemnego, 

• budowa i remonty stacji 
i kotłowni gazowych, 

• budowa i remonty sieci 

gazowych wysokiego, 

średniego i niskiego 

ciśnienia, 

• budowa i remonty 

obiektów związanych 

z wydobyciem gazu 

ziemnego i ropy naftowej
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Obszar geograficzny działalności

• Działalność WYKONAWCZĄ 

Grupa Kapitałowa TESGAS prowadzi 

na terenie całego kraju. 

• Działalność EKSPLOATACYJNĄ 

Grupa Kapitałowa TESGAS prowadzi 

poprzez spółki TESGAS i SEGUS 

na terenie województw: 

 wielkopolskiego, 

 lubuskiego, 

 dolnośląskiego (kopalnia KGHM), 

 zachodniopomorskiego

oraz na gazociągu jamalskim. obszar geograficzny świadczenia usług eksploatacyjnych 

na obiektach gazowych przez TESGAS

obszar geograficzny świadczenia usług eksploatacyjnych 

na obiektach gazowych przez SEGUS

tłocznie gazu na gazociągu jamalskim eksploatowane 

przez TESGAS

eksploatacja sieci gazowej na terenie Huty Miedzi 

„Głogów” i „Legnica” (KGHM)

obszar geograficzny świadczenia usług wykonawczych
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TESGAS na NewConnect

• Cena emisyjna akcji serii D w 

ofercie prywatnej w maju 2009 

roku wyniosła 7,00 zł. 

• Dzięki samodzielnie wyznaczonym 

wysokim standardom komunikacji 

z rynkiem, pozyskaliśmy zaufanie 

inwestorów.

• W ciągu niespełna roku obecności 

na rynku publicznym 

udowodniliśmy wartość naszego 

biznesu, co znalazło uznanie w 

oczach inwestorów i przełożyło się 

na wzrost kursu akcji o ponad 

100%, licząc od ceny emisyjnej 

akcji serii D. 
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Dywersyfikacja odbiorców

TESGAS posiada bardzo stabilną bazę odbiorców usług, a większość sprzedaży

Spółki jest realizowana do renomowanych o dobrej sytuacji finansowej.

Struktura odbiorców usług TESGAS w 2009 roku

30%

20%

30%

5%

15%
Wielkopolska Spółka 
Gazownictw Sp. z o.o.

OGP Gaz-System S.A.

PBG S.A.

Budimex S.A.

Pozostali

Przykładowe projekty wykonawcze 

realizowane w latach 2009 i 2010

Nazwa zadania Klient

A8 Wrocław: przebudowa sieci gazowej Budimex

Poznań, Gniezno, Środa Wilk.: 

przestawienie gazu

PBG, ZRUG

Witkowo: II etap budowy sieci gazowej ZRUG

Nekla, Chorzeń, Mroczeń: usunięcie 

nieszczelności sieci gazowej

WSG

Adolfowo: budowa stacji pomiarowo-

rozliczeniowej

OGP 

Gaz-System

Poznań, Leszno, Gorzów, Piła, 

Szczecin: eksploatacja stacji 1 stopnia

OGP 

Gaz-System

Jasin Paczkowo: budowa stacji 

pomiarowej

Atrem

Barnówko Buszewo: zagospodarowanie 

odwiertów

PGNiG

Zielona Góra
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Sezonowość przychodów 

• W zakresie działalności 

eksploatacyjnej sezonowość 

jest niewielka. Ze względu na 

uwarunkowania pogodowe, 

prace wykonawcze 

realizowane są głównie w 

okresie marzec-listopad

• Porównując lata 2009 i 2006 

istotnie zmniejszyła się 

dysproporcja przychodów 

pomiędzy I i IV kwartałem

Struktura przychodów TESGAS wg kwartałów

17%

17%

11%

15%

17%

18%

23%

24%

24%

23%

29%

28%

42%

42%

38%

33%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2006

2007

2008

2009

I kw. II kw. III kw. IV kw.
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Rynek wykonawstwa

TESGAS zajmuje miejsce wykonawcy 

specjalistycznych fragmentów 

obiektów budowlanych

Przykładowe rodzaje projektów 

zrealizowanych przez TESGAS to:

• kopalnie ropy i gazu, np.  

budowa kopalni ropy i gazu 

Lubiatów-Międzychód-Grotów (LMG), 

główny wykonawca: Grupa PBG

• prace związane z budową tłoczni gazu 

Jeleniów, 

• prace remontowe w kopalniach 

w Daszewie, Kościanie i Karlinie, 

• sieci przesyłowe i dystrybucyjne, 

• instalacje LNG, 

• przyłącza i stacje gazowe

Znacząca część nowych inwestycji 

jest planowana w zachodniej Polsce 

Inwestor
m.in. PGNIG, KRI, KGHM, 

OGP GAZ-SYSTEM, GDDKiA

Wykonawca prac 

specjalistycznych
np. TESGAS

Główny wykonawca
podmioty budowlane
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Rynek eksploatacji

TESGAS

Dolgaz

Gaz Technika GZOG

Cetus Gaz-Serwis

TechmadexPol-Gaz

Gazownia-

Serwis

GPT

Legenda

Źródło: TESGAS

• Największe zagęszczenie sieci 

przesyłowej występuje w rejonie 

Dolnego Śląska oraz Wielkopolski 

• Głównymi zleceniodawcami Spółki są: 

 Grupa PGNIG, tj. sześciu 

operatorów Sieci Dystrybucyjnej 

(długość sieci: 19,8 tys. km), 

 Operator Gazociągów 

Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. 

(długość sieci: 9,8 tys. km, 

z czego 30% w Wielkopolsce, 

wydatki inwestycyjne w roku 

obrotowym 2008/2009: 

371 mln zł).
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EKSPLOATACJI

poprzez:

• ekspansję produktową

• utrzymanie pozycji rynkowej

na obsługiwanych terenach

...umacnianiu pozycji rynkowej 
w segmentach

WYKONAWSTWA

poprzez:

• ekspansję produktową 

• wzrost udziału rynkowego 

w sektorze specjalistycznych 

usług budowlanych

Systematyczny wzrost skali dzięki…
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Strategię realizujemy poprzez…

• dzięki przejęciu PI Ćwiertnia:

 pozyskanie kompetencji jako GW średnich obiektów inżynierskich i instalacji gazowniczych 

 możliwość ubiegania się o status podwykonawcy pierwszego stopnia dla GW największych 

obiektów

• samodzielne rozwijanie produkcji urządzeń gazowych, w tym dzięki przejęciu Stal Warsztat 

• utworzenie dodatkowych brygad wykonawczych w ramach TESGAS

EKSPLOATACJA rozwój przede wszystkim organiczny

WYKONAWSTWO przejęcia oraz rozwój organiczny

• korelacja ze wzrostem stopnia gazyfikacji Polski 

• rozszerzenie zakresu działalności o eksploatację gazociągów wysokiego ciśnienia

w zakresie systemu ochrony antykorozyjnej 

• rozszerzenie zakresu działalności o obsługę gazociągów w miejscach przekroczeń cieków wodnych 

• przejęcie podmiotu świadczącego usługi z zakresu eksploatacji infrastruktury gazowej lub ropy naftowej 
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Co zrealizowaliśmy, a co przed nami?

• Już zrealizowaliśmy...

• W 2009 roku przeprowadziliśmy prywatną emisję akcji serii D, z której środki 

(8,8 mln zł) przeznaczyliśmy na nabycie udziałów w Stal Warsztat (1 mln zł za 50% 

udziałów plus 4 mln zł dokapitalizowanie) oraz sfinansowanie rozwoju jego zaplecza 

produkcyjnego (4 mln zł) w formie pożyczki na budowę i wyposażenie hali 

produkcyjnej). 

• Inwestycja w Stal Warsztat dała nam możliwość samodzielnego projektowania 

i wytwarzania skomplikowanych elementów stalowych, niezbędnych dla budowy 

urządzeń gazowniczych. 

• Pozyskaliśmy brygadę mającą kompetencje do prac podwodnych. 

• Do zrealizowania pozostały: 

• finalizacja przejęcia PI Ćwiertnia Sp. z o.o., 

• wybór kolejnych celów akwizycji, 

• osiągnięcie wszystkich zakładanych synergii wynikających z rozszerzenia Grupy. 

• Wierzymy, że po zakończeniu ww. działań TESGAS umocni się jako znaczący 

dostawca kompleksowych usług budowlanych i eksploatacyjnych dla sektora 

gazowniczego, mający pełne kompetencje do pełnienia funkcji generalnego 

wykonawcy średnich i mniejszych kontraktów.
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Dynamiczny wzrost przychodów 

ze sprzedaży…

• Dynamiczny wzrost 
przychodów dzięki 
konsekwentnej realizacji 
strategii rozwoju

• Systematyczny wzrost udziału 
przychodów z wykonawstwa 
w przychodach ogółem 

• Mniejsza dynamika q/q wobec 
dynamiki r/r ze względu na 
kumulację kontraktów 
wykonawczych w drugiej 
połowie roku

• Przychody z działalności 
eksploatacyjnej realizowane 
na podstawie umów 
średnioterminowych 

• Brak umów uzależniających 
przychody od kursów walut 
obcych 

Przychody ze sprzedaży (tys. zł)

Struktura przychodów

100%

44 464

69 045

90 971

13 700 15 666

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

80 000

90 000

100 000

2007 2008 2009 I kw. 2009 I kw. 2010

56,0% 59,3% 65,6%

38,0% 36,4%
30,8%

6,0% 4,3% 3,6%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2007 2008 2009

usługi wykonawcze usługi eksploatacyjne pozostałe

14,35%

31,76%
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EBIT (tys. zł) EBITDA (tys. zł)

Zysk netto (tys. zł)

• Wzrostowi skali działalności towarzyszy 
systematyczny wzrost generowanego 
wyniku na każdym poziomie

… oraz zysków

20 00020 00010 000

5 463

7 642

10 044

1 780 2 090

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

2007 2008 2009 I kw. 2009 I kw. 2010

31,43%

17,42%

7 287

9 895

12 554

2 435 2 600

0
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4 000
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26,87%
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1 619
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6 000
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45,99%

38,22%
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Rentowność działalności

.

Poziomy rentowności działalności TESGAS w latach 2007-2009 i prognoza na 2010

• Pomimo wzrostu skali działalności i zaostrzenia konkurencji na rynku usług budowlanych, 

w roku 2009 utrzymaliśmy większość istotnych wskaźników rentowności wobec 2007.  

• Prognozowane wyniki skonsolidowane na rok 2010 zakładają poprawę rentowności EBIT 

oraz rentowności netto wobec poziomów z roku 2009 dzięki: 

• stabilności kosztów ogólnego zarządu w 2010 wobec 2009, 

• wysokiej marży jednego z kontraktów zakończonych w roku 2010, rozliczanego wg 

marży zerowej. 

12,0%
12,1%

10,7%

16,4%
14,3%

13,8%

14,7%

13,9%

19,1%

12,3%

11,1%

11,0% 12,2%

8,2%
7,7% 8,0%

9,3%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

2007 2008 2009 2010P

Rentowność sprzedaży Rentowność EBITDA
Rentowność aktywów trwałych Rentowność EBIT
Rentowność netto
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Efektywność zatrudnienia

Zatrudnienie i przychód na pracownika w latach 2007-

2009 i prognoza na 2010

• W latach 2007-2009 

zatrudnienie wzrosło 

o 39 osób (ca 22%). 

• Przewiduje się poziom 

zatrudnienia w roku 2010 

na poziomie 168% roku 

2009. Dynamika wynika 

z konsolidacji SEGUS, 

Stal Warsztat i PI 

Ćwiertnia. 

• Przy wzroście przychodów 

w roku 2009 o ponad 

100% wobec roku 2007, 

wydajność na pracownika 

wzrosła o ponad 55%.  

• Na koniec 2010 roku 

zakłada się wydajność na 

poziomie 437 tys. zł na 

pracownika. 

2010P zatrudnienie na koniec 2010 roku przyjęto jako sumę przewidywań 

dla poszczególnych spółek

liczba 

pracowników

przychody 

na pracownika 

(tys. zł/os.)

181 196 220 353

246
352 414

437

0

100

200

300

400

2007 2008 2009 2010 P

0

200

400

600

średni stan zatrudnienia przychód na 1 pracownika 
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Prognozowany wzrost wyników

mln zł
Wykonanie 

2009 rok*

Prognoza 

2010 rok**
Zmiana

Przychody netto ze sprzedaży 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

W 2010 roku TESGAS zakłada wzrost wyniku operacyjnego (o 88%) i wyniku

netto (o 96%), czyli wzrosty większe od wzrostu przychodów (o 70%) 

CAGR w latach 2007-2010 wyniesie 46,9%
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31,76%

100%100 000100 000100%

Przedmiot emisji 

• 4 000 000 akcji serii E (nowa emisja) 

• 300 000 akcji serii B, odsprzedawanych przez p. Marzennę Kocik 

Transze 

• 3 650 000 Transza Instytucjonalna 

• 650 000 Transza Indywidualna 

Kolejność przydziału

• pierwszeństwo dla akcji serii E

Struktura oferty
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100%100 000100 000100%

Cele emisji

1. Nabycie pakietu kontrolnego 
PI Ćwiertnia Sp. z o.o. (30 mln zł).

2. Kolejna/e akwizycja/e (10-20 mln zł).

3. Kapitał obrotowy (5-10 mln zł).

WYKONAWSTWO

• pozyskanie kompetencji jako generalny wykonawca obiektów 

inżynierskich oraz skomplikowanych instalacji gazowniczych 

• utworzenie dodatkowych wyspecjalizowanych brygad wykonawczych w ramach 

TESGAS 

• ekspansja na bardzo perspektywiczny rynek produkcji urządzeń gazowych 

EKSPLOATACJA 

• rozszerzenie zakresu działalności o eksploatację gazociągów wysokiego ciśnienia 

w zakresie systemu ochrony antykorozyjnej

• rozszerzenie zakresu działalności o obsługę gazociągów w miejscach przekroczeń cieków 

wodnych

• poszerzenie kompetencji z zakresu eksploatacji układów technologicznych na tłoczniach gazu.
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Struktura akcjonariatu

wyszczególnienie liczba akcji liczba  głosów
% udział 

w kapitale 

% udział 

w głosach

Włodzimierz Kocik 2 477 843 4 952 843 33,71% 40,10%

Marzenna Kocik 2 320 950 4 340 950 31,58% 35,15%

Piotr Majewski 524 547 1 029 547 7,14% 8,34%

Pozostali (free float) 1 726 660 1 726 660 23,49% 13,98%

Program motywacyjny 300 000 300 000 4,08% 2,43%

Razem 7 350 000 12 350 000 100,00% 100,00%

wyszczególnienie liczba akcji liczba  głosów
% udział 

w kapitale 

% udział 

w głosach

Włodzimierz Kocik 2 477 843 4 952 843 21,83% 30,29%

Marzenna Kocik 2 020 950 4 040 950 17,81% 24,72%

Piotr Majewski 524 547 1 029 547 4,62% 6,30%

Pozostali (free float) 2 026 660 2 026 660 17,86% 12,40%

Akcje serii E 4 000 000 4 000 000 35,24% 24,46%

Program motywacyjny 300 000 300 000 2,64% 1,83%

Razem 11 350 000 16 350 000 100,00% 100,00%

przed IPO

po IPO

• Po sukcesie emisji (4,0 mln akcji serii E) i odsprzedaży (0,3 mln akcji serii B), free float będzie 

wynosił 53,1% kapitału i 36,9% głosów na WZ. 

• Wierząc we wzrost wartości Spółki dzięki realizacji przyjętej strategii, Zarząd nie będzie 

rekomendował wypłaty dywidendy przez okres 5 lat. 
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Terminy oferty publicznej

Działanie Data

podanie do publicznej wiadomości Przedziału 

Cenowego
22 czerwca 2010 r.

proces budowania Księgi Popytu 22-24 czerwca 2010 r. 

ustalenie i podanie do publicznej wiadomości Ceny 

Emisyjnej i Ceny Sprzedaży oraz liczby Akcji 

oferowanych w poszczególnych transzach

25 czerwca 2010 r. 

(do godz. 8.00)

przyjmowanie zapisów w Transzy Indywidualnej 25-30 czerwca 2010 r.

przyjmowanie zapisów w Transzy Instytucjonalnej 25-30 czerwca 2010 r.

zamknięcie Oferty Publicznej 1 lipca 2010 r.

przydział Akcji Oferowanych 1 lipca 2010 r.
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TESGAS to Spółka, która: 

• ma ugruntowaną pozycję na rynku usług eksploatacyjnych i 

wykonawczych, udokumentowanej referencjami

• działa na rynku o bardzo dobrych perspektywach rozwoju w 

najbliższych latach 

• oferuje kompleksowe usługi w zakresie gazownictwa, pokrywające 

wszystkie kluczowe obszary działalności sektora 

• od kilku lat precyzyjnie i konsekwentnie rozwija działalność poprzez 

działania organiczne oraz akwizycje 

• posiada wykwalifikowaną, doświadczoną i efektywnie działającą 

kadrę

Podsumowanie 
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Dziękujemy za uwagę

DANE TELEADRESOWE

ul. Batorowska 9, Dąbrowa

62-070 Dopiewo

tel.: 61 890 16 00

fax: 61 890 16 02

www.tesgas.pl

e-mail: tesgas@tesgas.pl

http://www.tesgas.pl/
http://www.tesgas.pl/
http://www.tesgas.pl/
http://www.tesgas.pl/
http://www.tesgas.pl/
mailto:tesgas@tesgas.pl
mailto:tesgas@tesgas.pl
mailto:tesgas@tesgas.pl
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* obecnie TESGAS posiada 70% udziałów w Segus sp. z o.o.

** po rejestracji podwyższenia kapitału wynikającego z udziałów objętych w kwietniu 2010 roku, 

TESGAS będzie posiadał 81,5% udziałów w Stal Warsztat sp. z o.o.

powstanie TESGAS sp. z o.o.  

objęcie udziałów w spółce Segus sp. z o.o.*

wyodrębnienie i rozpoczęcie rozwoju Pionu Wykonawstwa 

przekształcenie Spółki w TESGAS S.A. 

2000

2003

2007

2009 emisja akcji serii D i debiut na NewConnect 

nabycie udziałów w Stal Warsztat sp. z o.o.** 

planowana publiczna emisja akcji i przejście na rynek główny GPW 2010

nabycie 80% udziałów w PI Ćwiertnia sp. z o.o.

2002

dalszy rozwój Grupy Kapitałowej TESGAS2010/2011

Rozwijamy się od dziesięciu lat
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PI Ćwiertnia Sp. z o.o.

• kompleksowa obsługa w zakresie instalacji mechanicznych i elektrycznych, prac 

budowlanych, projektowania, montażu, rozruchu i serwisu instalacji (wentylacje, 

klimatyzacje, instalacje chłodnicze, grzewcze, wodno-kanalizacyjne, 

technologiczne, systemy automatyki etc.),

• kluczowi odbiorcy: MON, PBG S.A., Budimex S.A., Malta Office Park, 

• zrealizowane prace: 

 instalacja mechaniczne: hydrantowe i pianowe baz paliwowych, 

 instalacje wodne, sanitarne, elektryczne SN i NN oraz automatyka biurowców, 

 instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne centrów handlowych, 

 generalne wykonawstwo obiektów biurowych i sportowych 


