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Tytuł: Spełnienie warunku znaczącej umowy warunkowej 

Raport bieŜący nr 21/2011 

 
W nawiązaniu do raportu bieŜącego nr 20/2011 z dnia 25 sierpnia 2011 r. Zarząd Spółki DGA S.A. („DGA”) 
informuje, Ŝe w dniu 2 września 2011 r. spełnił się jeden z warunków podpisanej 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.  
 
Jednym z warunków było wyraŜenie opinii Rady Nadzorczej DGA S.A. w zakresie inwestycji w spółkę R&C. 
W dniu 2 września 2011 r. nastąpiło spełnienie powyŜszego warunku i Rada Nadzorcza DGA S.A. podjęła 
uchwałę, w której pozytywnie odniosła się do propozycji Zarządu w sprawie inwestycji DGA w spółkę R&C. 
Tym samym Zarząd DGA S.A. otrzymał zgodę na podpisanie umowy objęcia 4.000.000 akcji serii E spółki 
R&C za kwotę 4.000.000 zł (cztery miliony złotych).  
 
Jednocześnie Zarząd DGA informuje, Ŝe Zarząd Spółki R&C zwołał na dzień 30 września 2011 r. 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie R&C. Jednym z punktów porządku obrad jest uchylenie uchwały nr 1 
z dnia 25 sierpnia 2011 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia R&C UNION S.A. w sprawie 
podwyŜszenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E, w ramach której DGA S.A. miało objąć 
akcje Spółki R&C. Z informacji uzyskanych od Zarządu R&C wynika, Ŝe głosowanie nad uchyleniem ww. 
uchwały wynika z uchybienia formalnego przy jej podejmowaniu. 
 
W związku z powyŜszym uchwała w sprawie podwyŜszenia kapitału zakładowego R&C w drodze emisji 
akcji serii E będzie poddana ponownie pod głosowanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu R&C 
Union S.A. w dniu 30 września 2011 r. Uchwała zawiera te same zapisy co uchwała nr 1 podjęta w dniu 25 
sierpnia 2011 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie R&C.  
 
Umowa inwestycyjna stanowiła, Ŝe umowa objęcia akcji zostanie zawarta w terminie 14 dni od dnia 
podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki R&C uchwały w przedmiocie podwyŜszenia 
kapitału zakładowego z przeznaczeniem do objęcia akcji przez DGA. W związku planowanymi uchwałami, 
które mają być poddane pod głosowanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki R&C Union 
S.A. w dniu 30 września 2011 r. podpisanie umowy objęcia akcji ulega stosownemu przesunięciu. 
 
Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie 
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