
 

 
 

 

Poznań,  30 marca 2015 r. 
 

Adresaci: Kancelaria Publiczna KNF 
Dział Emitentów GPW 

Dział Emitencki i Notowań PAP 
 

Tytuł: Skup akcji własnych 

Raport bieżący nr 9/2015 

Zarząd Spółki DGA S.A. informuje, że w dniu 30 marca 2015 r. 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 23-27 marca 2015 r. nabył w 

imieniu własnym, na rachunek DGA S.A. na rynku regulowanym 1.544 akcje po średniej cenie 5,39 zł 
za akcję. Szczegóły transakcji zaprezentowano w załączniku do niniejszego raportu. 

Wartość nominalna nabytych akcji wynosi 12.352 zł i stanowi ok. 0,1366% w kapitale zakładowym i 

uprawnia do 1.544 głosów na walnym zgromadzeniu. 

Od początku rozpoczęcia skupu akcji własnych do dnia 27 marca 2015 r. włącznie Emitent nabył 

(posiada) łącznie 61.490 akcji własnych, co odzwierciedla 61.490 głosów na walnym zgromadzeniu, 
stanowiących 5,4402% w kapitale zakładowym i głosach na walnym zgromadzeniu. 

Ponadto Zarząd DGA S.A. informuje, że otrzymał z Domu Maklerskiego BZ WBK informację, że w dniu 

25 marca 2015 r. dom maklerki w wyniku omyłki wprowadził błędne zlecenie w zakresie ilości akcji do 
kupna. Limit akcji do kupna w tym dniu wynosił 234 akcje, natomiast zakupiono 936 akcji. W związku z 

powyższym przekroczeniem limitu o 702 akcje wstrzymano skup akcji od 26 marca 2015 r. do momentu 
pokrycia nadwyżki zakupionych akcji przez dzienny limit.  

Podstawą prawną nabycia akcji własnych jest „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. 

 

Podstawa prawna: 

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

Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Emitenta: 

        Błażej Piechowiak 
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