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W nawiązaniu do konferencji prasowej  w dniu 8 sierpnia 2007 r., na której dokonano prezentacji firmy  
4system Polska Sp. z o.o.,   Zarząd Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. uprzejmie informuje, Ŝe w dniu 5 
lipca 2007 r. zawarł z panem Dariuszem Dołęgą – prezesem i głównym jej udziałowcem porozumienie 
intencyjne dotyczące nawiązania współpracy i nabycia przez Emitenta części udziałów Spółki 4system Polska 
Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze. 

Planowane podjęcie współpracy i nabycie akcji Spółki 4system Polska Sp. z o.o. stanowi realizację modelu 
biznesowego Grupy Kapitałowej DGA opartej na synergii nowych obszarów i dotychczasowych kompetencji.  

Na mocy powyŜszego porozumienia strony ustaliły, iŜ decyzja o nabyciu i objęciu udziałów Spółki 4system 
Polska Sp. z o.o.  jak równieŜ o strukturze transakcji  podjęta zostanie  w oparciu o  wyniki analizy Spółki 
4system Polska Sp. z o.o.  oraz po wypracowaniu przez Strony zasad współpracy. 

Zarządy spółek planują wspólne przedsięwzięcia oraz inicjatywy rozwijające nowe produkty i usługi.  
Szczególny nacisk zostanie połoŜony na powiązanie doświadczenia DGA S.A. w realizacji duŜych projektów 
szkoleniowo – doradczych i innowacyjnych metod ich prowadzenia, jakimi dysponuje 4system Polska Sp. z 
o.o.                

 

4system Polska Sp. z o.o.  

Spółka od 11 lat specjalizuje się w tworzeniu multimedialnych i interaktywnych szkoleń e-learningowych. 
Dysponuje jednym z największych w Polsce zespołów dydaktyków medialnych oraz specjalistów z tej 
dziedziny. Klientami Spółki są firmy i korporacje z 24 krajów. W ofercie 4system Polska Sp. z o.o. znajdują się 
m.in.: 

- platforma e-learningowa, 

- kursy dedykowane i portal gotowych szkoleń, 

- narzędzia dla autorów kursów.  

 
Wybrane dane finansowe 4system Polska Sp. z o.o.: 
 



 

    Rok 2006 
Rok 2007 – 

prognoza Zarządu 

1 
Przychody ze 
sprzedaŜy 

3.506 tys. 8.000 tys. 

2 Zysk brutto 38 tys. 200 tys. 

3 Liczba pracowników 41 80 

 

 
Podstawa prawna: 

Artykuł 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie. 

Podpis osoby upowaŜnionej do reprezentowania Emitenta: 
 
 
_____________________________ 
Andrzej Głowacki 
Prezes Zarządu 
 

 


