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Zarząd Spółki DGA S.A. („DGA”) informuje, Ŝe w dniu 15 września 2011 r. podpisał Aneks nr 1 do Umowy 
inwestycyjnej z firmą R&C Union S.A. („R&C”) z siedzibą w Poznaniu, której akcje notowane są w 
alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. – 
NewConnect.  
Na podstawie umowy inwestycyjnej  z dnia 25 sierpnia 2011 roku DGA zobowiązała się do objęcia 
4.000.000 akcji R&C nowej emisji po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej wynoszącej 1 zł (jeden 
złoty) kaŜda akcja i łącznej wartości nominalnej 4.000.000 zł (cztery miliony złotych).  
Aneks nr 1 do umowy inwestycyjnej wprowadza następujące zmiany: 
- DGA zobowiązuje się do objęcia akcji nowej emisji serii E w liczbie 4.000.000 sztuk po cenie emisyjnej 
równej wartości nominalnej wynoszącej 1 zł (jeden złoty) zgodnie z Uchwałą,która podjęta zostanie na  
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 września 2011 r., 
- DGA wpłaci kaucję w wysokości 4 mln zł w terminie 3 dni od daty podpisania aneksu,która 
zabezpieczona zostanie wekslem własnym in blanco wystawionym przez R&C. W przypadku objęcia akcji 
przez DGA zwrot kaucji nastąpi w drodze umownej kompensaty z zobowiązaniem do pokrycia objętych 
akcji. Kaucja podlega zwrotowi wyłącznie w przypadku nie podjęcia przez Nadzwyczajne Walne 
Zgromadzenie Spółki w dniu 30 września 2011 roku Uchwały o podwyŜszeniu kapitału zakładowego albo w 
przypadku nie doprowadzenia przez Spółkę do rejestracji podwyŜszenia w terminie 6 miesięcy od daty 
powzięcia uchwały. W przypadku opóźnienia w zwrocie kaucji Inwestorowi naleŜne będą odsetki ustawowe 
za opóźnienie.  
 
Umowa uznana jest za znaczącą ze względu na jej wartość, która przekracza 10% kapitałów własnych 
DGA. 
Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie 
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