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LIST PREZESA ZARZĄDU DGA S.A. 

DO AKCJONARIUSZY, KLIENTÓW I PRACOWNIKÓW  

 

 

Szanowni Państwo, 
 

  W dniu 21 marca 2016 roku został opublikowany skonsolidowany raport roczny Grupy 

Kapitałowej DGA za 2015 rok. Poniżej przedstawiam podsumowanie działalności Grupy Kapitałowej za 

ten okres oraz nadchodzące wyzwania.  

  W 2015 roku portfel inwestycji kapitałowych DGA został ograniczony za sprawą dokonanych 

kilku transakcji sprzedaży udziałów oraz realizacji Planów Połączeń obejmujących wybrane podmioty. 

Grupa Kapitałowa dzisiaj to podmioty doradcze, które w większości wywodzą się ze struktur  DGA S.A. 

i coraz lepiej radzą sobie na konkurencyjnym rynku w swoich dziedzinach. DGA S.A. posiada również 

udziały / akcje w kilku podmiotach z różnorodnych segmentów działalności, których potencjał również 

rośnie.  

  Obecnie strategia inwestycyjna Zarządu DGA przewiduje, że potencjalne inwestycje 

kapitałowe będą powiązane z pełnieniem funkcji doradcy restrukturyzacyjnego i w związku z tym DGA 

S.A. jako inwestor jest zainteresowana podmiotami realizującymi programy naprawcze z wykorzystanie 

zapisów ustawy z dnia 15 maja 2015 roku Prawo restrukturyzacyjne. W nowym obszarze usług 

związanych z restrukturyzacją zostało przygotowane zaplecze wykorzystujące potencjały DGA S.A. 

oraz DGA Centrum Sanacji Firm S.A., które wspólnie są przygotowane zarówno pod względem 

formalnym (statut licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego), merytorycznym (zespół 

doświadczonych doradców z różnych dziedzin) oraz organizacyjnym (biura w kilku lokalizacjach, sieć 

współpracowników). Ustawa Prawo restrukturyzacyjne weszła w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku, 

od połowy 2015r. i obecnie trwa etap promowania wśród przedsiębiorców nowych rozwiązań 

prawnych, stąd też znaczące zaangażowanie obu Spółek w zdarzenia promocyjne i edukacyjne. Efekty 

tych działań  powinny być widoczne w bieżącym oraz kolejnych latach.   

  Drugim istotnym obszarem generujący najwyższe przychody w Grupie Kapitałowej DGA jest 

realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE oraz doradztwo w zakresie ich pozyskiwania. 



 

 

Wspieramy Wielkich Jutra 

Wszystkie projekty realizowane w perspektywie 2007-2013 zostały pomyślnie zakończone, umocnione 

zostało zaplecze referencji i doświadczenia i jednocześnie kilkanaście nowych przedsięwzięć w tym 

obszarze zostało przygotowanych i przedłożonych do konkursów w ramach nowej perspektywy.  

  Zarząd DGA spodziewa się, że po 2015 roku zdominowanym przez działania sanacyjne w 

bieżącym roku widoczny będzie efekt zaangażowania w podejmowane przedsięwzięcia, również w 

nowych obszarach, co przełoży się na poprawę skonsolidowanego wyniku finansowego całej Grupy 

Kapitałowej DGA.  

 

 

Andrzej Głowacki  

Prezes Zarządu DGA S.A.  

  


