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Treść raportu:

Zarząd TESGAS S.A. („Emitent”) powziął w dniu 20 sierpnia 2013 roku informację o tym, że łączna wartości umów
zawieranych w okresie od dnia 26 czerwca 2013 roku do dnia 20 sierpnia 2013 roku przez Emitenta oraz podmioty
z Grupy Kapitałowej TESGAS ze spółkami należącymi do Grupy Kapitałowej PGNiG S.A. przekroczyła próg
znaczącej umowy tj. 10% kapitałów własnych Emitenta. Łączna szacunkowa wartość ww. umów wynosi
8.125.989,08 zł brutto.
Umową o największej wartości jest umowa zawarta w dniu 31 lipca 2013 roku, pomiędzy Emitentem a Polskim
Górnictwem Naftowym i Gazownictwem SPV 4 sp. z o.o. Oddział w Poznaniu („Zamawiający”) na usługi
eksploatacji stacji gazowych II stopnia w zakresie instalacji i układów technologicznych na stacjach na terenie
PGNiG SPV 4 sp. z o.o. Oddział w Poznaniu.
Umowa została zawarta na okres 36 miesięcy, od dnia 1 sierpnia 2013 roku do dnia 31 lipca 2016 roku.
Za wykonanie umowy Emitentowi przysługiwać będzie wynagrodzenie nie przekraczające kwoty 3.133.670,04 zł
netto, co stanowi kwotę 3.854.414,15 zł brutto.
Zamawiający będzie uprawniony do obciążenia Emitenta następującymi karami umownymi:
a) za opóźnienia w wykonaniu określonej czynności eksploatacyjnej wskazanej w harmonogramie, w wysokości
500 zł za każdy dzień opóźnienia (licząc od pierwszego tygodnia następującego po tygodniu, w którym czynność
miała być wykonana zgodnie z harmonogramem),
b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w dokumentach, w wysokości 200 zł za każdy dzień opóźnienia,
c) za opóźnienie w przystąpieniu do usuwania awarii lub stanu awaryjnego, w wysokości 500 zł za każdą
rozpoczętą godzinę przekroczenia czasu reakcji wskazanego w umowie,
d) za naruszenie obowiązków dot. nieujawniania tajemnic przedsiębiorstwa w wysokości 100 000,00 zł za każde
naruszenie.
Suma kar umownych należnych Zamawiającemu nie może w danym miesiącu przekroczyć 50% należnego
Emitentowi za ten miesiąc wynagrodzenia, z wyjątkiem kary wskazanej w
lit. d) oraz odszkodowania dochodzonego na zasadach ogólnych.
W razie rozwiązania przez Zamawiającego umowy z przyczyn leżących po stronie Emitenta, Emitent zobowiązany
będzie do zapłaty kary umownej w wysokości trzykrotności kwoty miesięcznego wynagrodzenia wyliczonego za
ostatni pełny miesiąc świadczenia usług objętych umową.
W przypadku nieterminowej zapłaty Emitent może naliczyć Zamawiającemu odsetki za zwłokę w ustawowej
wysokości.
Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar
umownych, na zasadach ogólnych.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3 w zw. z § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku
w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz
warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego
państwem członkowskim
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