
 

 
 

 

Poznań,  16 maja 2013 r. 
 

Adresaci: Kancelaria Publiczna KNF 
Dział Emitentów GPW 

Dział Emitencki i Notowań PAP 
 

Tytuł: Podpisanie ugody sądowej 

Raport bieżący nr 11/2013 

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2011 z dnia 31 marca 2011 r. Zarząd Spółki DGA S.A. 
informuje, że w dniu 16 maja 2013 r. podpisana została ugoda sądowa z Agencją Rozwoju Przemysłu 

S.A. w zakresie uregulowania wierzytelności dochodzonej na drodze sądowej za realizację projektu 
„Wsparcie dla pracowników sektora budownictwa okrętowego dotkniętych negatywnymi skutkami 

restrukturyzacji”. 

 

DGA S.A. zgodnie ze złożonym pozwem w dniu 31 marca 2011 r. dochodziła o: 

1. zasądzenie od Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. na rzecz DGA S.A. kwoty 3.742.935,08 złotych tytułem 
należności głównej wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu; 

2. zasądzenie od Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. na rzecz DGA S.A. kwoty 546.121,07 złotych tytułem 
skapitalizowanych odsetek wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu. 

 

DGA S.A. utworzyła odpis aktualizujący na należność główną, który obciążył wyniki finansowy 2010 r. 
 

W celu ugodowego zakończenia sporu Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. zobowiązała się do zapłaty na 
rzecz DGA S.A. w terminie 7 dni od dnia uprawomocnienia się postanowienia o umorzeniu postępowania 

zapadłego w tej sprawie na skutek zawarcia ugody kwoty: 3.000.000,00 złotych (słownie: trzy miliony) z 
tytułu wynagrodzenia za realizację usługi szkoleniowo-doradczej świadczonej przez DGA S.A. w ramach 

projektu: „Wsparcie dla pracowników sektora budownictwa okrętowego dotkniętych negatywnymi 

skutkami restrukturyzacji”. 
 

W związku z zawarciem ugody Strony zrzekły się wszelkich roszczeń wynikających z umowy z dnia 20 
lutego 2009 r. realizowanej w ramach projektu: „Wsparcie dla pracowników sektora budownictwa 

okrętowego dotkniętych negatywnymi skutkami restrukturyzacji” współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – w szczególności, 
choć nie tylko w zakresie zapłaty wynagrodzenia, jak i żądania zapłaty kar umownych i odszkodowań - 

teraz i na przyszłość i oświadczyły, iż ugoda wyczerpuje ich wszelkie wzajemne roszczenia z umową tą 
związane oraz, że nie posiadają względem siebie żadnych innych roszczeń oraz zobowiązują się, że w 

przyszłości nie wystąpią z żadnymi roszczeniami związanymi z przedmiotową umową i Projektem. 

 
Kwota ugody sądowej przewyższa 10% kapitałów własnych Emitenta. 

 

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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