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Adresaci: Kancelaria Publiczna KNF 

Dział Emitentów GPW 
Dział Emitencki i Notowań PAP 
 

Tytuł: ObniŜenie kapitału zakładowego  

Raport bieŜący nr 6/2010 

 
Zarząd Doradztwa Gospodarczego DGA S.A. („DGA S.A.” lub „Spółka”) informuje, iŜ w dniu 23 lutego 2010 
roku DGA S.A. otrzymała postanowienie z dnia 17 lutego 2010 roku wydane przez Sąd Rejonowy Poznań – 
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, na mocy którego zarejestrowane zostało 
obniŜenie kapitału zakładowego DGA S.A. z kwoty 10.170.000,- PLN do kwoty 9.042.232,- PLN wraz z 
dokonaniem rejestracji zmian w Statucie Spółki. 

ObniŜenie kapitału zakładowego nastąpiło na skutek umorzenia 1.127.768 akcji własnych stanowiących  
11,0892 % udziału w kapitale zakładowym i dających 1.127.768 głosów stanowiących 11,0892 % ogólnej 
liczby głosów. Umorzone akcje zostały nabyte przez DGA S.A. w zamian za kwotę 2.071.328,16 PLN. 

Umorzenie akcji własnych nastąpiło na podstawie: 

1. Uchwały ZWZ z dnia 12 czerwca 2008 roku oznaczonej nr 19, upowaŜniającej Zarząd DGA S.A. do 
nabycia akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia.  

2. Programu skupu akcji własnych Doradztwa Gospodarczego DGA S.A. z siedzibą w Poznaniu w celu ich 
umorzenia przyjętego – w ramach przyznanego uprawnienia kompetencyjnego – w drodze uchwały 
Zarządu DGA S.A.  z dnia 3 lipca 2008 roku.  

3. Uchwał ZWZ z dnia 28 maja 2009 roku oznaczonych nr 20 - 22 w sprawie: umorzenia akcji nabytych 
przez Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. w ramach Programu skupu akcji własnych w celu umorzenia, 
obniŜenia kapitału zakładowego o kwotę 1.127.768,- PLN, jak równieŜ w przedmiocie zmiany Statutu 
Spółki z uwzględnieniem konwersji części akcji imiennych na okaziciela. 

Z uwagi na umorzenie akcji skupionych przez DGA S.A., zmianie uległ § 7 ust. 1 Statutu Spółki - określający 
strukturę kapitału zakładowego - który uzyskał nowe następujące brzmienie: 

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 9.042.232,-PLN (słownie: dziewięć milionów czterdzieści dwa tysiące 
dwieście trzydzieści dwa złote) i dzieli się na 9.042.232 (słownie: dziewięć milionów czterdzieści dwa 
tysiące dwieście trzydzieści dwie) akcje o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden złoty) kaŜda, w tym: 

1) 8.122.166 (osiem milionów sto dwadzieścia dwa tysiące sto sześćdziesiąt sześć) akcji na 
okaziciela, 

2) 920.066 (dziewięćset dwadzieścia tysięcy sześćdziesiąt sześć) akcji imiennych 
uprzywilejowanych serii E o numerach od Nr E 1 do Nr E 880.000, od Nr E 1.022.941 do Nr E 
1.037.182, od Nr E 1.092.177 do Nr E 1.114.000, od Nr E 1.116.001 do Nr E 1.120.000. 

Aktualnie, z uwagi na obniŜenie kapitału zakładowego, ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich 
wyemitowanych akcji wynosi 9.042.232. 



 

Podstawa prawna: 
§ 5 ust. 1 pkt. 9 i 12 w zw. z § 15 i § 18 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 
roku w sprawie informacji bieŜących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów 
wartościowych oraz warunków uznawania za równowaŜne informacji wymaganych przepisami 
prawa państwa niebędącego państwem członkowskim  
Podpis osoby upowaŜnionej do reprezentowania Emitenta: 
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