
 

 
 

 
 

Poznań,  dnia 10.06.2011 r. 
 
Adresaci: Kancelaria Publiczna KNF 

Dział Emitentów GPW 
Dział Emitencki i Notowań PAP 
 

Tytuł: SprzedaŜ udziałów w spółce DGA Energia Sp. z o.o. 

Raport bieŜący nr 15/2011 

 
Działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej Zarząd DGA S.A. przekazuje do 
publicznej wiadomości informację poufną. W dniu 10 czerwca 2011 r. DGA S.A. podpisała umowę 
sprzedaŜy wszystkich (159 udziałów) w spółce DGA Energia Sp. z o.o. (spółka zmieniła firmę na 
Biogazowe Elektrownie Rolnicze Sp. z o.o. jednak do dnia publikacji niniejszego raportu nazwa nie 
została zarejestrowana przez Krajowy Rejestr Sądowy) za łączną kwotę 550.140,- PLN (pięćset 
pięćdziesiąt tysięcy sto czterdzieści złotych). 
 
Udziały nabyli pozostali udziałowcy DGA Energia Sp. z o.o.: 
 
a) R-Energia Sp. z o.o., która nabyła 80 udziałów za kwotę 276.800,- PLN, 
b) Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Polnet-Biogaz Sp. z o.o., która nabyła 79 udziałów  
    za kwotę 273.340,- PLN. 
 
Przeniesienie praw własności udziałów nastąpi z dniem zapłaty ceny w pełnej wysokości. 
 
Podjęcie decyzji o sprzedaŜy udziałów przez DGA S.A. wynikało z braku zgody pozostałych wspólników 
DGA Energia na dalsze dofinansowanie rozwoju Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DGA 
Energia, które odbyło się 6 maja 2011 r. nie podjęło uchwały o podwyŜszeniu kapitału spółki o kwotę 3 
mln PLN (trzy miliony złotych). DGA S.A. głosowało za podwyŜszeniem kapitału zakładowego Spółki przy 
sprzeciwie pozostałych Wspólników. 
 
DGA S.A. posiadała 33,3% udziałów w Spółce DGA Energia. Łączne kwota inwestycji DGA S.A. w spółkę 
DGA Energia wynosiła 399.052,46 PLN (w tym 159.000,- PLN z tytułu objęcia udziałów i 240.052,46 PLN z 
tytułu dopłat).  
 
W związku z powyŜszym na powyŜszej inwestycji kapitałowej wygenerowano zysk na 
poziomie ok. 151 tys. PLN,  który zostanie uwidoczniony w wynikach finansowych DGA S.A. 
za I półrocze 2011 r. 
 
 
Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie 
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