
 

 
 

 

Poznań,  29 marca 2013 r. 
 

Adresaci: Kancelaria Publiczna KNF 
Dział Emitentów GPW 

Dział Emitencki i Notowań PAP 
 

Tytuł: Umowa pożyczki 

Raport bieżący nr 6/2013 

 
Zarząd DGA S.A. informuje, iż w dniu 29 marca 2013 roku została podpisana Umowa pożyczki pomiędzy 

DGA S.A. a R&C Union S.A.  
 

Zgodnie z umową DGA S.A. udziela pożyczki pieniężnej do kwoty 400.000 zł (słownie: czterysta tysięcy 
złotych) w postaci limitu środków do wykorzystania na koncie bankowym DGA S.A. 

 

Powyższa Umowa Pożyczki jest czwartą umową pożyczki udzieloną dla R&C Union S.A. w okresie 
ostatnich 12 miesięcy. Łączna wartość czterech umów pożyczek wynosi 3.149.967 zł. 

 
Saldo udzielonych pożyczek na dzień 29 marca 2013 r. wynosi 2.900.000 zł. 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i 
okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za 

równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim 
poniżej zaprezentowano informacje w odniesieniu do umowy o największej wartości, o której Emitent 

informował w raporcie bieżącym nr 11/2012 z dnia 4 września 2012 r.  
 

 

W dniu 4 września 2012 roku została podpisana Umowa pożyczki pomiędzy DGA S.A. a R&C Union S.A.  
 

Zgodnie z umową DGA S.A. udzieliła pożyczki pieniężnej w kwocie 2.500.000 zł (słownie: dwa miliony 
pięćset tysięcy złotych), która przekazana została w transzach. 

 

Strony ustaliły, iż oprocentowanie pożyczki będzie stałe i określone zostało adekwatnie do oszacowanego 
poziomu ryzyka i przedstawionych zabezpieczeń. Oprocentowanie pożyczki płatne będzie na koniec 

każdego kwartału obowiązywania Umowy Pożyczki.   
 

Termin zwrotu pożyczki ustalono do dnia 31.12.2013 r. 

 
Zabezpieczeniem zwrotu Pożyczki na rzecz Pożyczkodawcy będzie dokonanie cesji wierzytelności z umów 

franszyzy.  
 

Pozostałe warunki nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu umów. 
 

Udzielone pożyczki są jednym z elementów procesu restrukturyzacji Spółki R&C Union S.A., w którą 

zaangażowana jest DGA S.A.  
 

Umowy zostały uznane za znaczące ze względu na ich wartość, która w okresie ostatnich 12 miesięcy 
przekroczyła łącznie 10% kapitałów własnych DGA S.A. 

 

 



 

Podstawa prawna: 

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

Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Emitenta: 

           Andrzej Głowacki 
 

 
            Prezes Zarządu 

 


