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Raport bieŜący nr 4/2008 

 

 
Zarząd Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. uprzejmie informuje, Ŝe w dniu dzisiejszym tj. 28 stycznia 
2008 roku otrzymał Postanowienie Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 25 stycznia 2008 roku o rejestracji w Krajowym Rejestrze 
Sądowym podwyŜszenia kapitału zakładowego Emitenta o kwotę 7.910.000,00 złotych. 

 
PodwyŜszenie kapitału nastąpiło poprzez emisję i objęcie 7.910.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H o Nr od 
1 do 7.910.000, o wartości nominalnej 1,00 zł kaŜda i łącznej wartości nominalnej 7.910.000,00 złotych. 

Emisja akcji serii H nastąpiła w drodze oferty publicznej w uwględnieniem prawa poboru dotychczasowych 
akcjonariuszy i objęcie akcji serii H nastąpiło w drodze subskrypcji zamkniętej.  

Po rejestracji podwyŜszenia kapitału w Krajowym Rejestrze Sądowym, kapitał zakładowy Spółki wynosi 
10.170.000,00 złotych i daje ogółem 10.170.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki i dzieli się na: 

1) 100.000 (sto tysięcy) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 zł kaŜda, 

2) 240.000 (dwieście czterdzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł 
kaŜda, 

3) 165.000 (sto sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł 
kaŜda, 

4) 55.000 (pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 zł kaŜda, 

5A) 949.027 (dziewięćset czterdzieści dziewięć tysięcy dwadzieścia siedem) akcji imiennych 
uprzywilejowanych serii E o wartości nominalnej 1,00 zł kaŜda, 

5B) 170.973 (sto siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy) akcje na okaziciela serii E o 
wartości nominalnej 1,00 zł kaŜda, 

6) 560.000 (pięćset sześćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 zł 
kaŜda, 

7) 20.000 (dwadzieścia tysięcy) akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1,00 zł kaŜda, 

8) 7.910.000 (siedem milionów dziewięćset dziesięć tysięcy) akcji na okaziciela serii H o wartości 



 

nominalnej 1,00 zł kaŜda, dających prawo do 7.910.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. 

 

 

Podstawa prawna: 

§ 15 w związku z § 5 ust. 1 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie 
informacji bieŜących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. z 2005 r. 
Nr 209 poz. 1744) 
Podpis osoby upowaŜnionej do reprezentowania Emitenta: 

Andrzej Głowacki 
  
Prezes Zarządu                                           
 

 


