
 
 

 

 

 
 

Poznań,  dnia 04.03.2010 r. 
 

 
Adresaci: Kancelaria Publiczna KNF 

Dział Emitentów GPW 
Dział Emitencki i Notowań PAP 
 

Tytuł: Zwiększenie przez akcjonariusza udziału w ogólnej liczbie głosów na WZ 

Raport bieŜący nr 7/2010 

Zarząd Doradztwa Gospodarczego DGA S.A. („DGA”) informuje, iŜ w dniu 3 marca 2010 roku DGA otrzymało 
zawiadomienie, iŜ w związku z zarejestrowaniem obniŜenia kapitału zakładowego DGA – co nastąpiło na mocy  
postanowienia z dnia 17 lutego 2010 roku, wydanego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w 
Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS (raport bieŜący nr 6/2010 z dnia 23 lutego 2010 roku) – udział Pana 
Andrzeja Głowackiego (Prezesa Zarządu) w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu DGA, zwiększył 
się o ok. 4,37 %. 

Pan Andrzej Głowacki jest właścicielem 3.558.932 akcji w kapitale zakładowym DGA dających 3.558.932 
głosów. Przy czym 784.000 akcji ma charakter akcji imiennych oznaczonych serią E. Dają one 784.000 głosów 
na Walnym Zgromadzeniu DGA. Pozostałe 2.774.932 akcje są akcjami na okaziciela notowanymi na 
giełdowym rynku regulowanym, dającymi  2.774.932 głosów. 

Przed zarejestrowaniem zmiany w kapitale zakładowym DGA, Pan Andrzej Głowacki dysponował ok. 34,99 % 
ogólnej liczby akcji dającymi 34,99 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu DGA. Przy czym  
784.000 akcji imiennych serii E stanowiły ok. 7,70 % ogólnej liczby akcji i dawały ok. 7,70 % ogólnej liczby 
głosów a pozostałe 2.774.932 akcje na okaziciela stanowiły ok. 27,29 % ogólnej liczy akcji dających 27,29 % 
ogólnej liczby głosów.  

Po zarejestrowaniu zmian w kapitale zakładowym Pan Andrzej Głowacki dysponuje ok. 39,36 % ogólnej liczby 
akcji uprawniającymi do 39,36 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu DGA. Przy czym  784.000 
akcji imiennych serii E stanowi ok. 8,67 % ogólnej liczby akcji i daje ok.  8,67 % ogólnej liczby głosów a 
pozostałe 2.774.932 akcje na okaziciela stanowią ok. 30,69 % ogólnej liczy akcji dających 30,69 % ogólnej 
liczby głosów. 

Podstawa prawna: art. 70 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 
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