
 

 
 

 

Poznań,  9 września 2013 r. 
 

Adresaci: Kancelaria Publiczna KNF 
Dział Emitentów GPW 

Dział Emitencki i Notowań PAP 
 

Tytuł: Podwyższenie kapitału zakładowego w Spółce zależnej Life Fund Sp. z o.o. 

Raport bieżący nr 23/2013 

Zarząd DGA S.A. informuje, iż w dniu 9 września 2013r. odbyło się Zgromadzenie Wspólników Spółki Life 
Fund Sp. o.o. z siedzibą w Poznaniu. 

 
Zgromadzenie Wspólników Spółki Life Fund Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu podjęło uchwałę o 

podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki Life Fund Sp. z o.o. z kwoty 100.000 zł (słownie: sto tysięcy 
złotych) do kwoty 2.028.000 zł (słownie: dwa miliony dwadzieścia osiem tysięcy złotych), to jest o kwotę 

1.928.000 zł  (słownie: jeden milion dziewięćset dwadzieścia osiem złotych) i utworzenie nowych 19.280 

udziałów o wartości nominalnej po 100 zł każdy. 
 

DGA S.A. obejmie wszystkie nowo utworzone udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Life 
Fund Sp. z o.o., w zamian za wkłady: pieniężny w kwocie 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych) i 

niepieniężny w kwocie 928.000 zł (słownie: dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy złotych) w formie 

następujących udziałów DGA S.A. w Spółkach zależnych:  
1. 500 udziałów o wartości nominalnej 700 zł każdy, które stanowią 100% udziałów DGA S.A. w 

Spółce Allcards Sp. z o.o. w zamian za nowo utworzone udziały w liczbie 2.600 udziałów, o 
łącznej wartości nominalnej 260.000 zł. 

2. 70 udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł każdy, które stanowią 70% udziałów DGA S.A. w 
Spółce DGA Centrum Finansowe Sp. z o.o., w zamian za nowo utworzone udziały w liczbie 600 

udziałów, o łącznej wartości nominalnej 60.000 zł. 

3. 2.000 udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy, które stanowią 100% udziałów DGA S.A. w 
Spółce DGA Human Capital Management Sp. z o.o., w zamian za nowo utworzone udziały w 

liczbie udziałów 3.260,  o łącznej wartości nominalnej 326.000 zł. 
4. 282 udziały o wartości nominalnej 1.000 zł każdy, które stanowią 47% udziałów DGA S.A. w 

Spółce Inclick Sp. z o.o., w zamian za nowo utworzone udziały w liczbie udziałów 2.820, o łącznej 

wartości nominalnej 282.000 zł. 
 

Ogólna liczba głosów przysługujących DGA S.A. na Zgromadzeniu Wspólników po podwyższeniu kapitału 
zakładowego wynosi 20.280 głosów, co stanowi 100 % w kapitale zakładowym i głosach w Spółce. 

 

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Life Fund Sp. z o.o. jest elementem działań konsolidacyjnych 
w Grupie Kapitałowej DGA. 

 

Podstawa prawna: 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów „w sprawie informacji bieżących i 

okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych  
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