
 

 
 

 
 

Poznań,  dnia 8.06.2011 r. 
 

 
Adresaci: Kancelaria Publiczna KNF 

Dział Emitentów GPW 
Dział Emitencki i Notowań PAP 
 

Tytuł: Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej 

Raport bieŜący nr 14/2011 

 
Działając na podstawie art. 57 ust. 3 Ustawy o ofercie publicznej Zarząd DGA S.A. przekazuje do 
publicznej wiadomości informację poufną, której ujawnienie zostało opóźnione na podstawie § 2 ust. 1 pkt 
1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2006 r. w sprawie rodzaju informacji, które mogą 
naruszyć słuszny interes Emitenta, oraz sposobu postępowania Emitenta w związku z opóźnieniem 
przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych. 
 
Informacje o opóźnieniu wykonania obowiązku informacyjnego zostały przekazane do Komisji Nadzoru 
Finansowego w dniu 28 kwietnia 2011 r. (raport nr 2/2011/DIA-S) oraz w dniu 31 maja 2011 r. (raport nr 
3/2011/DIA-S). 
 
Informacja poufna przekazana w dniu 28 kwietnia 2011 roku, której przekazanie do wiadomości publicznej 
zostało opóźnione, brzmiała następująco: 
 
„Zarząd DGA S.A., działając na podstawie art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej 
i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o 
spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 pkt 1 
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2006 r. w sprawie rodzaju informacji, które mogą 
naruszyć słuszny interes emitenta, oraz sposobu postępowania emitenta w związku z opóźnianiem 
przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych (Dz.U. z 2006 r., Nr 67, poz. 476) zawiadamia, 
Ŝe: 
 
w związku z rozpoczęciem w dniu 27 kwietnia 2011 r. negocjacji przez Zarząd DGA S.A.  z potencjalnym 
inwestorem odnośnie sprzedaŜy wszystkich udziałów posiadanych przez DGA S.A. w spółce zaleŜnej 
Braster Sp. z o.o., DGA S.A. opóźnia do dnia 31 maja 2011 r. przekazanie do publicznej wiadomości w 
formie raportu bieŜącego informacji dotyczącej rozpoczęcia tych negocjacji. 
 
W ocenie Zarządu DGA S.A. przekazanie informacji dotyczących prowadzonych negocjacji w terminie 
wcześniejszym niŜ wskazany powyŜej mogłoby naruszyć słuszny interes Spółki. W szczególności 
przekazanie do wiadomości publicznej informacji o fakcie rozpoczęcia negocjacji, jak i o okolicznościach 
związanych z prowadzonymi negocjacjami mogłoby negatywnie wpłynąć na ostateczny ich wynik oraz 
uniemoŜliwić sprzedaŜ udziałów spółki zaleŜnej. Ponadto, w ocenie Zarządu DGA S.A., opóźnienie w 
przekazaniu informacji dotyczących negocjacji nie spowoduje wprowadzenia w błąd opinii publicznej. 
Emitent, zgodnie z § 3 do § 6 Rozporządzenia zapewni zachowanie poufności tych informacji do chwili 
opublikowania stosownego raportu bieŜącego." 
 
Natomiast informacja poufna przekazana w dniu 31 maja 2011 roku, której przekazanie do wiadomości 
publicznej zostało opóźnione, brzmiała następująco: 
 



 

„Zarząd DGA S.A. działając na podstawie art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i 
warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o 
spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 pkt 1 
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2006 r. w sprawie rodzaju informacji, które mogą 
naruszyć słuszny interes emitenta, oraz sposobu postępowania emitenta w związku z opóźnianiem 
przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych (Dz.U. z 2006 r., Nr 67, poz. 476) oraz  w 
nawiązaniu do zawiadomienia złoŜonego do Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 28 kwietnia 2011 r. (nr 
raportu 2/2011/DIA-S) o opóźnieniu przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnej do dnia 31 
maja 2011 r. dotyczącej rozpoczęcia w dniu 27 kwietnia 2011 r. negocjacji przez Zarząd DGA S.A.  z 
potencjalnym inwestorem odnośnie sprzedaŜy wszystkich udziałów posiadanych przez DGA S.A. w spółce 
zaleŜnej Braster Sp. z o.o., informuje, Ŝe negocjacje są nadal prowadzone i nie nastąpiło ich zakończenie. 
W związku z tym opóźnia do dnia 30 czerwca 2011 r. przekazanie do publicznej wiadomości w formie 
raportu bieŜącego informacji dotyczących  rozpoczęcia i prowadzenia tych negocjacji. 
 
W ocenie Zarządu DGA S.A. przekazanie informacji dotyczących prowadzonych negocjacji w terminie 
wcześniejszym niŜ wskazany powyŜej mogłoby naruszyć słuszny interes Spółki. W szczególności 
przekazanie do wiadomości publicznej informacji o fakcie rozpoczęcia negocjacji, jak i o okolicznościach 
związanych z prowadzonymi negocjacjami mogłoby negatywnie wpłynąć na ostateczny ich wynik oraz 
uniemoŜliwić sprzedaŜ udziałów spółki zaleŜnej. Ponadto, w ocenie Zarządu DGA S.A., opóźnienie w 
przekazaniu informacji dotyczących negocjacji nie spowoduje wprowadzenia w błąd opinii publicznej. 
Emitent, zgodnie z § 3 do § 6 Rozporządzenia zapewni zachowanie poufności tych informacji do chwili 
opublikowania stosownego raportu bieŜącego." 
  
 
W nawiązaniu do wyŜej wymienionych raportów Zarząd Emitenta przedstawia następujące 
informacje: 
 
1. W związku z brakiem porozumienia pomiędzy wspólnikami spółki Braster odnośnie finansowania spółki, 
o czym Emitent informował w raporcie bieŜącym nr 3/2011 z dnia 8 marca 2011 r. Rada Nadzorcza Braster 
Sp. z o.o. wyraziła zgodę na dopuszczenie do badania Spółki przez inwestorów zainteresowanych 
inwestycją kapitałową w spółkę Braster. 
 
2. 29 marca 2011 r.  Zgromadzenie Wspólników spółki Braster podjęło uchwałę (przy sprzeciwie DGA S.A.) 
o przełoŜeniu obrad na dzień 5 maja 2011 r. Obrady Zgromadzenia Wspólników w dniu 5 maja 2011 r. nie 
przyniosły decyzji w kluczowych dla spółki kwestiach, w związku z powyŜszym podjęto uchwałę dotyczącą 
kontynuacji obrad w dniu 31 maja 2011 r. 31 maja 2011 r. dokonano kolejnego przesunięcia Walnego 
Zgromadzenia Wspólników na dzień 8 czerwca 2011 r. 
 
3. W dniu 8 czerwca 2011 r. w Warszawie odbyło się Walne Zgromadzenie Wspólników spółki Braster Sp. 
z o.o., a następnie Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników. Zaproponowano uzupełnienie porządku 
obrad oraz zmianę istotnych elementów projektowanego podwyŜszenia kapitału zakładowego Spółki. Nikt 
z obecnych nie zgłosił sprzeciwu wobec proponowanych zmian w porządku obrad.  
 
Zgromadzenie Wspólników podjęło m.in. następujące uchwały: 
a) o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego spółki Braster Sp. z o.o. za rok 2010,  
b) o udzieleniu absolutorium Zarządowi spółki w osobie pani Anny Olszowej,  
c) o wyraŜeniu zgody na zbycie przez Wspólnika DGA S.A. udziałów w kapitale zakładowym spółki Braster, 
d) o podwyŜszeniu kapitału zakładowego spółki Braster o kwotę 22.500 PLN, to jest do wysokości 142.500 
PLN poprzez utworzenie 45 nowych udziałów, które zostaną zaoferowane do objęcia przez inwestorów po 
cenie emisyjnej 10.000 PLN za kaŜdy nowy udział, z wyłączeniem prawa pierwszeństwa dotychczasowych 
wspólników do objęcia nowych udziałów. 
 
4. W związku z wyraŜeniem zgody przez Zgromadzenie Wspólników spółki Braster na zbycie przez DGA 
S.A. udziałów w spółce Braster Emitent informuje, Ŝe w dniu 8 czerwca 2011 r. podpisał 4 
umowy, na mocy których sprzedał wszystkie (116 udziałów) udziały  w spółce Braster Sp. z 
o.o. za łączną kwotę 1.069.999,08 PLN (jeden milion sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset 
dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 08/100). Stronami umowy byli: 



 

 
a) Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A., który nabył 60 udziałów; 
b) osoba fizyczna 1 – nabyła 20 udziałów; 
c) osoba fizyczna 2 – nabyła 20 udziałów; 
d) osoba fizyczna 3 – nabyła 16 udziałów. 
 
Przeniesienie praw własności udziałów nastąpi z dniem zapłaty ceny w pełnej wysokości. 
 
Osoby fizyczne, które nabyły udziały w spółce Braster nie są w jakikolwiek sposób powiązane 
z DGA S.A. i jej spółkami wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej DGA S.A.  
 
Podjęcie decyzji o sprzedaŜy udziałów przez DGA S.A. wynikało z braku porozumienia pomiędzy 
wspólnikami spółki Braster w sprawie dalszego rozwoju spółki, co mogło doprowadzić do postawienia jej w 
stan upadłości. 
 
DGA S.A. posiadała 48,33% udziałów w Spółce Braster, które objęła na mocy umowy inwestycyjnej z dnia 
18 marca 2009 r. za kwotę 750.000 PLN.  
 
W związku z powyŜszym na powyŜszej inwestycji kapitałowej wygenerowano zysk na 
poziomie ok. 320 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 

Podpis osoby upowaŜnionej do reprezentowania Emitenta: 
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