
 
 

 

 

 

 
Poznań, 27 grudnia 2007 r. 

 
 
Adresaci: Kancelaria Publiczna KNF 

Dział Emitentów GPW 
Dział Emitencki i Notowań PAP 
 

Tytuł:  
Przebieg subskrypcji akcji serii H spółki DGA S.A. 

Raport bieŜący nr 75/2007 

 
Zarząd Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. z siedzibą w Poznaniu niniejszym przekazuje informację o 
przebiegu subskrypcji akcji serii H spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. 
1. Subskrypcję akcji rozpoczęto dnia 3 grudnia 2007 roku, a zakończono dnia 12 grudnia 2007 roku. 

2. Akcje przydzielono w dniu 21 grudnia 2007 r.  

3. Subskrypcją objętych było 7.910.000 akcji serii H.  
4. Stopa redukcji w ramach zapisów dodatkowych wyniosła 99,89%. 

5. W ramach subskrypcji złoŜono zapisy ogółem na 88.918.112 akcje serii H, w tym zapisy podstawowe na 
7.819.798 akcji oraz zapisy dodatkowe na 81.098.314 akcji. 

6. Przydzielono ogółem 7.910.000 akcji serii H, w tym 7.819.798 akcji przydzielono w ramach zapisów 
podstawowych, a 90 202 akcje przydzielono w ramach zapisów dodatkowych. 

7. Cena emisyjna jednej akcji serii H wynosiła 2 złote. 

8. W ramach subskrypcji złoŜono 1033 zapisy podstawowe i 226 zapisów dodatkowych. 
9. Przydziału dokonano na podstawie 1033 zapisów podstawowych i 226 zapisów dodatkowych. 

9. Nazwy subemitentów – nie dotyczy. 
10. Wartość przeprowadzonej subskrypcji – 15.820.000 złotych. 

11. Do dnia dzisiejszego łączne zaksięgowane i szacowane koszty, które zostały zaliczone do kosztów emisji 
wyniosły 605,7 tys. zł w tym: 
a) przygotowania i przeprowadzenia oferty – 76,0 tys. zł, 

b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla kaŜdego z nich - nie dotyczy 
c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 395,9 tys. zł, 

d) promocji oferty – 133,8 tys. zł. 

12. Metoda rozliczenia kosztów w księgach i sposób ujęcia w sprawozdaniu finansowym: Zgodnie z MSR 32 
koszty zgromadzenia kapitału poprzez emisję akcji serii H zmniejszą kapitał zapasowy ze sprzedaŜy akcji 
powyŜej wartości nominalnej akcji serii H.  

13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego 
subskrypcją wynosi 0,08 zł. 

 



 

Podstawa prawna: 

Artykuł 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie. 

Podpis osoby upowaŜnionej do reprezentowania Emitenta: 

Andrzej Głowacki 
 
Prezes Zarządu 

 
 


