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Raport bieŜący nr 19/2007 

 
I. Podpisanie aneksu do znaczącej umowy 
 
W nawiązaniu do raportu bieŜącego nr 35/2005 z 9 sierpnia 2005 r. Zarząd Doradztwa Gospodarczego DGA 
S.A. uprzejmie informuje, Ŝe w dniu 29 maja 2007 r. do Spółki wpłynął aneks do umowy dotyczącej realizacji 
projektu „Program Rozwoju Kadr dla pracowników Philip Morris Polska”. 

Głównym załoŜeniem realizowanego projektu jest podwyŜszenie kwalifikacji pracowników oraz kadry 
zarządzającej Spółką Philip Morris Polska poprzez przeprowadzenie kompleksowego programu szkoleniowego 
obejmującego szeroki zakres tematyczny – od szkoleń menedŜerskich, poprzez funkcyjne i zawodowe. 
 
W ramach wskazanego aneksu podpisanego z dniem 30 kwietnia 2007 r. program szkoleń został poszerzony o 
dodatkowe programy szkoleniowe. 
 
Realizacja projektu jest współfinansowana ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Część wkładu własnego zapewniona została natomiast przez samą Spółkę Philip Morris Polska. 
 
Wartość o jaką zwiększyła się umowa zgodnie z aneksem wynosi 403.429,60 PLN, co powoduje, 
Ŝe całkowita wartość umowy wynosi 2.394.431,86 PLN. 
 
Realizacja umowy rozpoczęła się 1 sierpnia 2005 r. i zgodnie z aneksem zakończy się 31 grudnia 2007 r. 
Oznacza to, Ŝe dodatkowe wpływy z powyŜszego aneksu będą dotyczyć 2007 r. 
 
II. Informacja uzupełniająca 
 
W nawiązaniu do raportu bieŜącego nr 17/2007 z 24 maja 2007 r. Zarząd Doradztwa Gospodarczego DGA S.A. 
uprzejmie informuje, Ŝe w dniu 23 maja 2007 r. do Spółki wpłynął aneks do umowy dotyczącej realizacji 
projektu „Kompleksowy program rozwoju kadr dla Amica Wronki S.A.”, który podpisany został z dniem 30 
kwietnia 2007 r. z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości. 
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