
 

 
 

 

Poznań,  7 października 2014 r. 
 
Adresaci: Kancelaria Publiczna KNF 

Dział Emitentów GPW 
Dział Emitencki i Notowań PAP 
 

Tytuł: Podjęcie uchwał o połączeniu Life Fund Sp. z o.o. z Alekiedy.pl Sp. z o.o. i DGA 
HCM Sp. z o.o. (spółek zależnych DGA S.A.) 

Raport bieżący nr 41/2014 

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 35/2014 z dnia 29 sierpnia 2014 r. Zarząd DGA S.A. informuje, 
że w dniu 6 października 2014 r.: 

- odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Alekiedy.pl Sp. z o.o., na którym podjęta 
została uchwała w sprawie połączenia poprzez przejęcie spółki Alekiedy.pl Sp. z o.o. przez Life Fund Sp. 
z o.o.  

- odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki DGA HCM Sp. z o.o., na którym podjęta 
została uchwała w sprawie połączenia poprzez przejęcie spółki DGA HCM Sp. z o.o. przez Life Fund Sp. 
z o.o.  

- Zarząd Life Fund Sp. z o.o. podjął uchwałę w sprawie połączenia poprzez przejęcie spółki DGA HCM 
Sp. z o.o. oraz Alekiedy.pl Sp. z o.o. przez Life Fund Sp. z o.o.  

Ww. zdarzenia są konsekwencją uzgodnionego Planu Połączenia z dnia 29 sierpnia 2014 r. 

 

Połączenie nastąpi zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h. tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki 
Alekiedy.pl Sp. z o.o. oraz Spółki DGA HCM Sp. z o.o. na Spółkę Life Fund Sp. z o.o. 

Z uwagi na fakt, że: 

a) jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej DGA HCM Sp. z o.o. uprawnionym do wszystkich 2.000 
udziałów o łącznej wartości nominalnej 200.000 zł, reprezentujących 100 proc. kapitału zakładowego 
Spółki DGA HCM Sp. z o.o., jest Spółka Life Fund Sp. z o.o., oraz 

b) jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej Alekiedy.pl Sp. z o.o. uprawnionym do wszystkich 3.876 
udziałów o łącznej wartości nominalnej 387.600 zł, reprezentujących 100 proc. kapitału zakładowego 
Spółki Alekiedy.pl Sp. z o.o., jest Spółka Life Fund Sp. z o.o., 

- połączenie zostanie dokonane w sposób uproszczony, zgodnie z art. 515 § 1 k.s.h. oraz art. 516 § 6 
k.s.h. w zw. z art. 516 § 1 k.s.h., tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Life Fund Sp. z o.o. 
– a w konsekwencji – bez wymiany udziałów w kapitale zakładowym Spółki DGA HCM Sp. z o.o. oraz 
Spółki Alekiedy.pl Sp. z o.o. na udziały w kapitale zakładowym Spółki Life Fund Sp. z o.o.  

 
Podstawa prawna: 

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