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Adresaci: Kancelaria Publiczna KNF 

Dział Emitentów GPW 
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Tytuł: Warunkowe przyjęcie i rejestracja praw do akcji serii H oraz akcji serii H w KDPW 

 
 

Raport bieŜący nr 53/2007 

 

Zarząd Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. z siedzibą w Poznaniu uprzejmie informuje, Ŝe w dniu 5 
października 2007 r. otrzymał Uchwałę Nr 713/07 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. 
z dnia 4 października 2007r. zgodnie z którą Zarząd KDPW S.A. postanowił: 

1) przyjąć do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych nie więcej niŜ 7.910.000 praw do akcji zwykłych 
na okaziciela serii H spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A., oraz nadać im kod PLDGA0000076, pod 
warunkiem dojścia do skutku emisji tych akcji i dokonania ich przydziału, przy czym zarejestrowanie ww. 
praw do akcji nastąpi w terminie dwóch dni od dnia złoŜenia w KDPW S.A. dokumentów potwierdzających 
dojście do skutku emisji tychŜe akcji serii H i dokonania ich przydziału w określonej liczbie, 

2) przyjąć do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych nie więcej niŜ 7.910.000 akcji zwykłych na 
okaziciela serii H spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. oraz nadać im kod PLDGA0000019, pod 
warunkiem wpisania do rejestru przedsiębiorców podwyŜszenia kapitału zakładowego spółki Doradztwo 
Gospodarcze DGA S.A. dokonanego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H, oraz pod 
warunkiem wprowadzenia tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, na którym do obrotu wprowadzone 
zostały inne akcje spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. oznaczone kodem PLDGA0000019, przy czym 
zarejestrowanie ww. akcji nastąpi w terminie dwóch dni od dnia złoŜenia w KDPW S.A. dokumentów 
potwierdzających dokonanie wpisu podwyŜszenia kapitału zakładowego o emisję ww. akcji w rejestrze 
przedsiębiorców oraz ich wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym, jednakŜe nie wcześniej niŜ w 
dniu wskazanym w decyzji podjętej przez spółkę prowadzącą ten rynek regulowany, jako dzień 
wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku regulowanym. 

 

Podstawa prawna: 

Artykuł 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie. 

Podpis osoby upowaŜnionej do reprezentowania Emitenta: 
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