
 

 

 
Poznań, 1 października 2007 r. 

 
 
Adresaci: Kancelaria Publiczna KNF 

Dział Emitentów GPW 
Dział Emitencki i Notowań PAP 
 

Tytuł: Planowany harmonogram Oferty Publicznej Akcji Serii H 

 

Raport bieŜący nr 51/2007 

 
W nawiązaniu do raportu bieŜącego nr 49/2007 w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego spółki 
Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. z siedzibą w Poznaniu Zarząd Emitenta przedstawia planowany 
harmonogram oferty publicznej Akcji Serii H: 

 

10 października 2007 r. - Ostatni dzień notowania praw poboru (zgodnie z Komunikatem Zarządu GPW w 
Warszawie S.A. z 28.09.2007 r.) 

10 października 2007 r. - Otwarcie publicznej subskrypcji 

10 października 2007 r. - Rozpoczęcie przyjmowania Zapisów Podstawowych i Zapisów Dodatkowych w ramach 
wykonywania prawa poboru 

15 października 2007 r. - Zakończenie przyjmowania Zapisów Podstawowych i Zapisów Dodatkowych w 
ramach wykonywania prawa poboru 

24 października 2007 r. - Przewidywany termin przydziału Akcji Serii H w ramach prawa poboru 

24 października 2007 r. - Przewidywany termin zamknięcia Oferty Publicznej (w przypadku, gdy w ramach 
wykonania prawa poboru z uwzględnieniem Zapisów Dodatkowych subskrybowane 
zostaną wszystkie Akcje Serii H, lub w przypadku gdy nie zostanie przeprowadzona 
subskrypcja uzupełniająca) 

25 października 2007 r. - Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na Akcje Serii H nieobjęte w ramach 
wykonywania prawa poboru (w odpowiedzi na ewentualne zaproszenie Zarządu 
Emitenta, w przypadku gdy przeprowadzona będzie subskrypcja uzupełniająca) 

26 października 2007 r. - Zakończenie przyjmowania zapisów na Akcje Serii H nieobjęte w ramach 
wykonywania prawa poboru (w odpowiedzi na ewentualne zaproszenie Zarządu 
Emitenta, w przypadku gdy przeprowadzona będzie subskrypcja uzupełniająca) 

29 października 2007 r. - Przewidywany termin ewentualnego przydziału Akcji Serii H nieobjętych w ramach 
wykonywania prawa poboru  

29 października 2007 r. - Przewidywany termin zamknięcia Oferty Publicznej (w przypadku gdy w ramach 
wykonania prawa poboru nie zostaną subskrybowane wszystkie Akcje Serii H i 
przeprowadzona zostanie subskrypcja uzupełniająca) 



 

 

 

Podstawa prawna: 

Artykuł 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie. 

Podpis osoby upowaŜnionej do reprezentowania Emitenta: 

Andrzej Głowacki 
 

Prezes Zarządu 

 


