
 

 

 

 

Poznań,  dnia 20.10.2010 r. 
 

 
Adresaci: Kancelaria Publiczna KNF 

Dział Emitentów GPW 
Dział Emitencki i Notowań PAP 
 

Tytuł: Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki 

Raport bieŜący nr 30/2010 

Zarząd Spółki DGA S.A. informuję, Ŝe na podstawie otrzymanego w dniu 20 października 2010 r. 
zawiadomienia, podaje do publicznej wiadomości informację o transakcjach dokonanych na akcjach DGA 
S.A. przez głównego akcjonariusza – pana Andrzeja Głowackiego, który jednocześnie pełni funkcję Prezesa 
Zarządu DGA S.A. 
 
  
Pan Andrzej Głowacki działając na podstawie art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie 
publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu 
oraz o spółkach publicznych, poinformował o zmianie posiadanego udziału ogólnej liczby głosów w spółce 
DGA S.A. powyŜej 1%. 
 
W dniach 18-19 października 2010 r. dokonał następujących transakcji podczas sesji zwykłej na GPW w 
Warszawie: 
- sprzedaŜ w dniu 18 października 2010 r. 300.603 akcji zwykłych spółki DGA S.A. po średniej cenie 6,54 
zł za jedną akcję, 
- sprzedaŜ w dniu 19 października 2010 r. 180.000 akcji zwykłych spółki DGA S.A. po średniej cenie 7,36 
zł za jedną akcję. 
 
W związku z powyŜszymi transakcjami  uległa zmniejszeniu ogólna liczba posiadanych akcji spółki DGA 
S.A. przez pana Andrzeja Głowackiego. 
 
Przed zmianą posiadał 3.559.049 akcji DGA S.A., co stanowiło 39,36% udziału w kapitale zakładowym 
spółki oraz posiadał 3.559.049 głosów z tych akcji, co stanowiło 39,36% udziału w ogólnej liczbie głosów. 
Przy czym 784.000 akcji miało charakter akcji imiennych (akcje serii E), co stanowiło 8,67% udziału w 
kapitale zakładowym  i dawały  8,67% ogólnej liczby głosów, natomiast  pozostałe 2.775.049 akcji na 
okaziciela stanowiły 30,69% udziału w kapitale zakładowym  dających 30,69% ogólnej liczby głosów. 
 
Po zmianie posiada 3.078.446 akcji DGA S.A., co stanowi 34,05% udziału w kapitale zakładowym spółki 
oraz posiada 3.078.446 głosów z tych akcji, co stanowi 34,05% udziału w ogólnej liczbie głosów. Przy 
czym 784.000 akcji ma charakter akcji imiennych (akcje serii E), co stanowi 8,67% udział w kapitale 
zakładowym i daje  8,67% ogólnej liczby głosów, natomiast  pozostałe 2.294.446 akcji na okaziciela 
stanowią 25,37% udział w kapitale zakładowym i dają 25,37% ogólnej liczby głosów. 
 
Pan Andrzej Głowacki poinformował takŜe, Ŝe środki pozyskane ze sprzedaŜy akcji zamierza przeznaczyć w 



 

części na nowe inwestycje kapitałowe, które realizowane będą wspólnie ze spółką DGA S.A. 
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Podstawa prawna: art. 70 pkt. 1 ustawy o ofercie 
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