
 

 
 

Poznań,  22 grudnia 2014 r. 
 

Adresaci: Kancelaria Publiczna KNF 
Dział Emitentów GPW 

Dział Emitencki i Notowań PAP 

 

Tytuł: Przekroczenie progu 5% w ogólnej liczbie głosów DGA S.A. 

Raport bieżący nr 51/2014 

Działając na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach 
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 

publicznych (Dz. U. 2005 Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.), Zarząd DGA S.A. informuje, że w związku z 
informacją otrzymaną w dniu 22 grudnia 2014 r. od Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. na temat 

przeprowadzonych transakcji nabycia akcji DGA S.A. w ramach „Programu skupu akcji własnych DGA 

S.A.” nastąpiło przekroczenie przez DGA S.A. progu 5% w ogólnej liczbie głosów DGA S.A. 
 

Zgodnie z otrzymaną informacją Dom Maklerski BZ WBK S.A. w okresie 15-19 grudnia 2014 r. nabył w 
imieniu własnym, na rachunek DGA S.A. na rynku regulowanym 719 akcji, w tym: 

- w dniu 15 grudnia 2014 r. – 172 akcje, 

- w dniu 16 grudnia 2014 r. – 172 akcje, 
- w dniu 17 grudnia 2014 r. – 18 akcji, 

- w dniu 18 grudnia 2014 r. – 177 akcji, 
- w dniu 19 grudnia 2014 r. – 180 akcji. 

 
W związku z powyższym nabyciem DGA S.A. posiada aktualnie 57.006 akcji własnych, które stanowią 

5,0435% w kapitale zakładowym i uprawniają do 57.006 głosów, co stanowi 5,0435% udział w ogólnej 

liczbie głosów. 

Liczba akcji Spółki posiadanych przez DGA S.A. przed powyższą zmianą stanu posiadania wynosiła 56.287 

akcji, które stanowiły 4,9799% w kapitale zakładowym i uprawniały do 56.287 głosów, co stanowiło 
4,9799% udział w ogólnej liczbie głosów 

DGA S.A. informuje, że podmioty zależne nie posiadają akcji DGA S.A., jak również nie istnieje umowa, 

której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji spółki. 
 

Ponadto DGA S.A. informuje, że w dalszym ciągu zamierza zwiększać udział w ogólnej liczbie głosów DGA 
S.A., co związane jest z realizacją „Programu skupu akcji własnych DGA S.A.” przyjętego 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. 70 pkt 1 ustawy o ofercie 
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