
 

 
 

 
 

Poznań,  dnia 31.03.2011 r. 
 

 
Adresaci: Kancelaria Publiczna KNF 

Dział Emitentów GPW 
Dział Emitencki i Notowań PAP 
 

Tytuł: 
Wszczęcie przed sądem postępowania dotyczącego wierzytelności Emitenta, 
których wartość stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta 

Raport bieŜący nr 7/2011 

 
Zarząd DGA S.A. z siedzibą w Poznaniu („DGA” lub „powódka”) informuje, Ŝe w dniu 31 marca 2011 roku 
(data wszczęcia postępowania) DGA złoŜyła pozew o zapłatę do Sądu Okręgowego w Warszawie, którego 
wartość wierzytelności przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta. 
 
Stroną pozwaną jest Agencja Rozwoju Przemysłu S.A („ARP” lub „pozwana”). Wierzytelność wynika z 
odmowy zapłaty przez ARP S.A. części naleŜności za realizację projektu „Wsparcie dla pracowników 
sektora budownictwa okrętowego dotkniętych negatywnymi skutkami restrukturyzacji” zakończonego 30 
czerwca 2010 r. 
 
Zgodnie z pozwem o zapłatę DGA wnosi o: 
 1. zasądzenie od Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. na rzecz DGA S.A. kwoty 3.742.935,08 złotych (trzy 

miliony  siedemset czterdzieści dwa tysiące dziewięćset trzydzieści pięć złotych 08/100 groszy) tytułem 
naleŜności głównej wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu; 

2. zasądzenie od Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. na rzecz DGA S.A. kwoty 546.121,07 złotych (pięćset 
czterdzieści sześć tysięcy sto dwadzieścia jeden złotych 07/100 groszy) tytułem skapitalizowanych 
odsetek wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu; 

 
 
Zdaniem DGA S.A. usługi objęte umową zostały naleŜycie wykonane. Cel projektu oraz wskaźniki 
określone w umowie zostały osiągnięte, dlatego teŜ pozew o zapłatę jest zasadny i zasługuje na 
uwzględnienie.  
DGA S.A. oczekiwała na uregulowanie pełnego wynagrodzenia przez okres 9 miesięcy od momentu 
zakończenia realizacji Projektu. Zarówno w trakcie 16 miesięcy jego trwania, jak i po jego zakończeniu, 
dokumentacja projektowa była wielokrotnie audytowana i kontrolowana przez audytorów zewnętrznych 
oraz przez ekspertów ARP. Agencja deklarowała, Ŝe kwestię rozliczenia z DGA S.A. chce rozwiązać do 
końca lutego 2011 r., co nie nastąpiło. DGA S.A. była zmuszona utworzyć odpis aktualizujący naleŜności 
na sporną sumę, co było bezpośrednią przyczyną osiągnięcia ujemnego wyniku finansowego przez Spółkę 
za 2010 rok. 
 
Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie 
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