
PROSPEKT EMISYJNY AKCJI
Doradztwo Gospodarcze DGA Spółka Akcyjna

z siedzibą w Poznaniu, 
adres: 61-028 Poznań, ul. Warszawska 39/41, http://www.dga.pl

Podmiotem Dominującym w stosunku do Emitenta jest Pan Andrzej Głowacki
Prospekt został przygotowany w związku z wprowadzeniem do publicznego obrotu: 

100.000 Akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 1,00 zł każda,
240.000 Akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 1,00 zł każda,
165.000 Akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 1,00 zł każda,

55.000 Akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 1,00 zł każda,
1.120.000 Akcji imiennych uprzywilejowanych serii E, o wartości nominalnej 1,00 zł każda,

od 350.000 do 560.000 Akcji na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 1,00 zł każda,
od 1 do 20.000 Akcji na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 1,00 zł każda.

oraz Publiczną Ofertą:
560.000 Akcji na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 1,00 zł każda, w ramach Oferty Otwartej,

20.000 Akcji na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 1,00 zł każda, w ramach Oferty Zamkniętej.

Cena emisyjna jednej Akcji serii F zostanie ustalona przez Zarząd Emitenta, w porozumieniu z Oferującym, na podstawie wyników budowy Księgi Popytu. Cena 
Emisyjna Akcji serii F zostanie podana do publicznej wiadomości w trybie art. 81 Ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi oraz w formie 
komunikatu opublikowanego w dzienniku „Puls Biznesu” oraz w Gazecie Giełdy „Parkiet”, najpóźniej na dzień przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów 
od Inwestorów w ramach Oferty Otwartej.
Cena emisyjna jednej Akcji serii G, zgodnie z Uchwałą NWZ nr 6 z dnia 18 października 2003 roku, będzie równa 7,50 zł.

Cena emisyjna Prowizja Subemitentów i inne koszty Rzeczywiste wpływy Emitenta

Na jednostkę Akcji serii F •* 1,4345 zł •*
Razem seria F •* 803.300,00 zł •*
Na jednostkę Akcji serii G 7,50 zł 0,4350 zł 7,0650 zł
Razem seria G do 150.000,00 zł 8.700,00 zł  do 141.300,00 zł

*Dane zostaną podane do publicznej wiadomości zgodnie z art. 81 Prawa o publicznym obrocie. 

Otwarcie Publicznej Oferty nastąpi 15 marca 2004 roku, a jej zamknięcie 
26 marca 2004 roku. W ramach Publicznej Oferty Akcji przeprowadzone 
zostaną: Oferta Otwarta Akcji serii F oraz Oferta Zamknięta Akcji serii G. 
Oferta Otwarta Akcji serii F rozpocznie się 15 marca 2004 roku, a zakończy 
22 marca 2004 roku. Zapisy na Akcje serii F przyjmowane będą w dwóch tran-
szach: w Transzy Małych Inwestorów w terminie od 15 marca do 22 marca 
2004 roku i Transzy Dużych Inwestorów w terminie od 15 marca do 19 marca 
2004 roku. 
Wiążące Deklaracje zainteresowania nabyciem Akcji serii F w ramach budowy 
Księgi Popytu inwestorzy instytucjonalni będą mogli składać w dniach od 9 do 
11 marca 2004 roku, z zastrzeżeniem, że w dniu 11 marca 2004 roku Deklara-
cje przyjmowane będą do godz. 16:00. Zarząd Spółki dokona przydziału Akcji 
serii F w ciągu czterech dni roboczych od dnia zamknięcia Oferty Otwartej. 
W przypadku wystąpienia nadsubskrypcji Akcji serii F w jednej z transz i nieob-
jęcia zapisami wszystkich oferowanych Akcji w drugiej transzy, Zarząd Emitenta 
może dokonać przesunięć Akcji niesubskrybowanych do transzy, w której wy-
stąpiła nadsubskrypcja. Informacja o dokonaniu przesunięć i liczbie Akcji serii F 
w poszczególnych transzach zostanie podana do publicznej wiadomości w for-
mie komunikatu przesłanego do KPWiG, GPW i agencji informacyjnej najpóźniej 
następnego dnia roboczego po zakończeniu przyjmowania zapisów na Akcje 
w Publicznej Ofercie.
Szczegółowe zasady dystrybucji i przydziału Akcji serii F zostały opisane 
w punkcie 3.8. Rozdziału III Prospektu.
Wiążące Deklaracje zainteresowania nabyciem oraz zapisy na Akcje serii F 
będą przyjmowane w Punktach Obsługi Klienta wskazanych w Załączniku nr 10 
do Prospektu.

Oferta Zamknięta Akcji serii G rozpocznie się 19 marca 2004 roku, a za-
kończy 22 marca 2004 roku. Zapisy na Akcje serii G przyjmowane będą 
w terminie 19-22 marca 2004 roku. Zarząd Spółki dokona przydziału Akcji serii G
w ciągu czterech dni roboczych od dnia zamknięcia Oferty Zamkniętej. 
Szczegółowe zasady dystrybucji i przydziału Akcji serii G zostały opisane 
w punkcie 4.7. Rozdziału III Prospektu.
Zapisy na Akcje serii G przyjmowane będą w Punkcie Obsługi Klienta BDM 
PKO BP S.A. w Poznaniu, ul. Stary Rynek 44.
Na dzień sporządzenia Prospektu Emitent nie zawarł umowy o subemisję 
usługową lub inwestycyjną. Emitent nie przewiduje również zawarcia umowy 
o subemisję usługową lub inwestycyjną.
Planowane jest wprowadzenie Akcji serii F i G do obrotu wtórnego na rynku 
wolnym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Ponadto zamia-
rem Emitenta jest wprowadzenie do obrotu na GPW na rynek wolny Akcji 
serii A, B, C i D równolegle z akcjami serii F. 
Główne czynniki ryzyka: 
Do głównych czynników ryzyka należą: ryzyko związane z sytuacją makroeko-
nomiczną, ryzyko związane z konkurencją, ryzyko związane z konsolidacją 
branży, ryzyko związane ze spadkiem dynamiki wzrostu rynku usług dorad-
czych, ryzyko polityki podatkowej, ryzyko kursu walutowego, ryzyko związane 
z utratą kluczowych konsultantów, ryzyko związane z utratą kluczowych klien-
tów, ryzyko braku wypłaty dywidendy, ryzyko skali działania, ryzyko związane 
z rozwojem nowych produktów i usług, ryzyko związane z akcjami i rynkiem 
kapitałowym, ryzyko związane ze zmianami w polskim systemie podatkowym.

Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w pkt 6 Rozdziału I Prospektu.

Wprowadzenie Akcji Doradztwa Gospodarczego DGA Spółka Akcyjna do publicznego obrotu odbywa się wyłącznie na warunkach i zgodnie z zasadami określo-
nymi w niniejszym Prospekcie, który jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Publicznej Ofercie Akcji i Emitencie.

Oświadczenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd oceniła, że w przedstawionych dokumentach zostały zamieszczone wszystkie informacje i dane wymagane 

przepisami prawa. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ryzyka inwestycyjnego związanego z nabywaniem papierów 
wartościowych oferowanych w niniejszym prospekcie emisyjnym. Komisja podkreśla, że odpowiedzialność za wybór procedury oferty spoczywa na Emitencie, 

zaś odpowiedzialność za jej przeprowadzenie na domu maklerskim, pełniącym funkcję oferującego. Decyzją Nr DSPE/411/22/03/5/2004 z dnia 10 lutego 2004 r. 
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd dopuściła do publicznego obrotu papiery wartościowe objęte tym prospektem emisyjnym.

Podmiotem pełniącym funkcję Oferującego jest:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Bankowy Dom Maklerski ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa
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