
 

 

 

 

Poznań,  6 czerwca 2016 r. 
 

Adresaci: Kancelaria Publiczna KNF 
Dział Emitentów GPW 

Dział Emitencki i Notowań PAP 
 

Tytuł: Skup akcji własnych 

Raport bieżący nr 17/2016 

Zarząd Spółki DGA S.A. informuje, że otrzymał informację z Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. na temat 
przeprowadzonych transakcji nabycia akcji DGA S.A. w ramach „Programu skupu akcji własnych DGA 

S.A.” 

Zgodnie z otrzymaną informacją Dom Maklerski BZ WBK S.A. w dniach 30-31 maja 2016 r. nabył w 

imieniu własnym, na rachunek DGA S.A. na rynku regulowanym 823 akcje po średniej cenie 5,21 zł za 
akcję. Szczegóły transakcji zaprezentowano w załączniku do niniejszego raportu. 

Wartość nominalna nabytych akcji wynosi 6.584 zł i stanowi ok. 0,0728% w kapitale zakładowym i 

uprawnia do 823  głosów na walnym zgromadzeniu. 

W związku z zakończeniem skupu akcji własnych z dniem 31 maja 2016 r., o czym Emitent informował 

w raporcie bieżącym nr 14/2016 z dnia 31 maja 2016 r. poniżej zaprezentowano sprawozdanie z 
realizacji „Programu skupu akcji własnych DGA S.A.” 

Podstawą prawną nabycia akcji własnych był „Program skupu akcji własnych DGA S.A.” przyjęty w 

oparciu o uchwałę Zarządu DGA S.A. z dnia 28 listopada 2012 r., w oparciu o upoważnienie 
kompetencyjne wynikające z uchwały nr 5 i 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DGA S.A. z dnia 

7 grudnia 2011 r. „w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych Spółki” oraz uchwały 
Zarządu DGA S.A. z dnia 5 września 2014 r., w związku z uchwałą nr 24 Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia DGA S.A. z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr 5 Nadzwyczajnego 
Walnego Zgromadzenia DGA S.A. z dnia 7 grudnia 2011 r. 

W ramach „Programu skupu akcji własnych DGA S.A.” Emitent nabył łącznie 116.965 akcji własnych, co 

odzwierciedla 116.965 głosów na walnym zgromadzeniu, stanowiących 10,3483% w kapitale 
zakładowym i głosach na walnym zgromadzeniu. Łączna wartość nominalna nabytych akcji własnych 

wynosi 935.720 zł. 

Łącznie na skup akcji własnych przeznaczono 778.585,49 zł, z tego: 

 koszt nabycia akcji własnych – 776.024,60 zł, 

 koszty prowizji maklerskiej – 2.560,89 zł. 

Na Zwyczajnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy DGA S.A., które odbędzie się 30 czerwca 2016 r.  zgodnie 

z punktem 21 porządku obrad  Zarząd DGA S.A. przedstawi informację o aktualnym stanie przyczyn lub 
celu nabycia akcji własnych, liczbie i wartości nominalnej nabytych akcji własnych Spółki i ich udziale w 

kapitale zakładowym oraz łącznej cenie nabycia i innych kosztach nabycia akcji własnych Spółki.   

 

Podstawa prawna: 

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie 

Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Emitenta: 
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