
 
 

 

 

 
 

Poznań,  dnia 26.07.2010 r. 
 

 
Adresaci: Kancelaria Publiczna KNF 

Dział Emitentów GPW 
Dział Emitencki i Notowań PAP 
 

Tytuł: Ustanowienie kuratora sądowego dla Braster Sp. z o.o. 

Raport bieŜący nr 22/2010 

Zarząd Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. informuje, Ŝe w dniu 26.07.2010 roku spółka złoŜyła wniosek 
o ustanowienie kuratora sądowego w Braster Sp. z o.o., której DGA S.A. jest Wspólnikiem. 
 
18 marca 2009 r. Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. zawarła umowę inwestycyjną, na mocy której objęła 
pakiet 48,33% udziałów w spółce Braster Sp. zo.o. -  utworzonej przez grupę polskich naukowców w 2008 r. 
Celem powołanej spółki jest prowadzenie badań oraz produkcja testera opartego na termograficznej metodzie 
nieinwazyjnej diagnostyki obrazowej piersi. W związku z tym w 2008 r. Spółka otrzymała dotację -  w ramach 
Programu Operacyjnego „Innowacyjna Gospodarka” – działanie 1.4-4.1 -  w kwocie 2,2 mln zł, przeznaczoną 
na przeprowadzenie pełnych prac badawczo-rozwojowych oraz na inwestycje związane z wdroŜeniem 
produkcji seryjnej. 
Uzasadnieniem aktualnego  działania emitenta jest uszczuplenie składu Rady Nadzorczej Braster Sp. z o.o. o 
jednego jej członka, który złoŜył rezygnację z udziału w Radzie Nadzorczej i tym samym utratę przez obecny, 
2 – osobowy skład Rady Nadzorczej statusu organu -  rady nadzorczej Spółki. Rada Nadzorcza winna dokonać 
wyboru Zarządu, którego kadencja upłynęła 30 czerwca 2010 roku. 
Celem działania Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. jest jak najszybsze powołanie przez Radę Nadzorczą 
zarządu Spółki w nowym składzie. Jego pierwszym zadaniem będzie ocena sytuacji Spółki, a następnie 
kontynuacja prac nad rozwojem innowacyjnego produktu - testera BreastLifeTester oraz zachowanie dorobku 
naukowego wielu wybitnych polskich naukowców. Kluczowe znaczenie ma takŜe jak najszybsze rozliczenie 
dotacji unijnej i uruchomienie działania 4.1, a w efekcie produkcji seryjnej innowacyjnego produktu - 
BrestLifeTester. 
 

Podstawa prawna: § 56 ust. 1 pkt 1)  ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.  o ofercie publicznej i warunkach 
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych 
 
Podpis osoby reprezentującej Spółkę: 
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