
 

 
 

 

Poznań,  26 sierpnia 2015 r. 
 

Adresaci: Kancelaria Publiczna KNF 
Dział Emitentów GPW 

Dział Emitencki i Notowań PAP 
 

Tytuł: Sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa przez spółkę zależną Ateria Sp. 

z o.o. 

Raport bieżący nr 36/2015 

Zarząd Spółki DGA S.A. informuje, że w dniu 26 sierpnia 2015 r. spółka zależna Ateria Sp. z o.o. 
(„Sprzedający”) podpisała umowę sprzedaży Zorganizowanej części przedsiębiorstwa z FD Polska Sp. z 

o.o. („Kupujący”). Nabywcą jest nowo powołana przez DGA S.A. spółka - FD Polska Sp. z o.o., której 
kapitał zakładowy wynosi 100.000 zł, a jedynym udziałowcem posiadającym 100% udział w kapitale i 

głosach jest DGA S.A. Zgodnie z umową wszelkie prawa do Zorganizowanej części przedsiębiorstwa 
przechodzą na Kupującego w dniu 27 sierpnia 2015 r. 

Zgodnie z umową zorganizowana część przedsiębiorstwa obejmuje: 

a) prawa do nazwy FastDeal, FastDeal.pl, Tripcase, Tripcase.pl, FeelDate, a także do znaków 
słowno – graficznych zawierających podane wyrażenia,  

b) prawa do Domen, 
c) prawa do Serwisu FastDeal w tym m.in.: dokumentacja, oprogramowanie, bazy danych 

Usługodawców i Użytkowników, 

d) prawa do Serwisu Feeldate, 
e) ruchomości biurowe, 

f) umowy funkcjonalnie związane z serwisami, 
g) należności handlowe związane z serwisami, 

h) zobowiązania funkcjonalnie związane z zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, 
i) prawa z umów o pracę, 

j) prawa z pozostałych umów cywilnoprawnych. 

 

Do Zorganizowanej części przedsiębiorstwa nie wchodzą: 

a) wierzytelności przysługujące DGA S.A. (jako pożyczkodawcy) od Ateria Sp. z o.o. 
(pożyczkobiorcy), a wynikające z następujących umów: 

 

i. umowy pożyczki z dnia 28 października 2011 r. z terminem spłaty 31 grudnia 2015 r. w 
wysokości 200 tys. zł, 

ii. umowy pożyczki z dnia 9 listopada 2012 r. z terminem spłaty 31 grudnia 2015 r. w 
wysokości 200 tys. zł, 

iii. umowy pożyczki z dnia 17 lipca 2014 r. z terminem spłaty 31 grudnia 2015 r. w 

wysokości 300 tys. zł, 
iv. umowy pożyczki z dnia 11 września 2014 r. z terminem spłaty 30 czerwca 2017 r. w 

wysokości 300 tys. zł, 
 

b) wierzytelności przysługujące Life Fund Sp. z o.o. (jako pożyczkodawcy) od Ateria Sp. z o.o. 
wynikające z umowy pożyczki z dnia 11 października 2013 r. z terminem spłaty 31 grudnia 

2015 r. w wysokości 300 tys. zł, 

c) ewentualne wierzytelności przysługujące Ateria Sp. z o.o. od DGA S.A. wynikające z „Umowy 
sprzedaży wierzytelności przysługującej DGA S.A. z tytułu udzielonej pożyczki pieniężnej spółce 

R&C Union S.A. z siedzibą w Poznaniu” w wysokości 2.900 tys. zł. 



 

Strony oświadczyły, że za zobowiązania związane z prowadzeniem Zorganizowanej części 
przedsiębiorstwa, a powstałe przed przejściem na Kupującego zorganizowanej części przedsiębiorstwa, 

odpowiada Kupujący solidarnie ze Sprzedającym, stosownie do regulacji art. 554 k.c. 

Cena sprzedaży określona została na 1 zł w związku z faktem, że FD Polska Sp. z o.o. odpowiadać 

będzie za zobowiązania związane z Zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa do kwoty 500.000 zł. 

 

Podstawa prawna: 

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

Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Emitenta: 

        Błażej Piechowiak 
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