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Zarząd Spółki Digital Avenue S.A., z siedzibą w Warszawie  („Emitent”)  informuje , iż otrzymał podpisaną przez 
wspólników mniejszościowych spółki Medousa  sp. z o.o.  umowę inwestycyjną,  datowaną na dzień 28 maja 
2012 roku , której stroną jest Emitent a która to umowa zgodnie z jej treścią wchodzi  w życie z chwilą złożenia 
ostatniego z podpisów przez Strony umowy a zatem w dniu dzisiejszym tj. w dniu 15 czerwca 2012 roku. 
Na mocy powołanej umowy inwestycyjnej   Emitent zakupi od wspólników mniejszościowych spółki Medousa sp. 
z o.o. z siedzibą w Rybniku, przy ul. Wiejskiej 2, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez 
Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem  0000240344, 
właściciela m.in. serwisu fotosik.pl , wszystkie posiadane przez wspólników mniejszościowych udziały w spółce 
Medousa sp. z o.o. tj. w łącznej ilości 2860 udziałów o wartości nominalnej 52,00 zł każdy udział stanowiących 
łącznie 26,00% wszystkich udziałów Spółki. 
Za zbywane 2860 udziałów Spółki wspólnicy mniejszościowi otrzymają łączną cenę w wysokości  461.500,00 zł. 
Płatność zostanie zrealizowana w drodze potrącenia wzajemnych wierzytelności Stron tj. wierzytelności 
wspólników mniejszościowych wobec Emitenta wynikających z umowy sprzedaży udziałów  z wierzytelnościami 
Emitenta wobec wspólników mniejszościowych wynikających z objęcia przez wspólników mniejszościowych w 
kapitale zakładowym Emitenta łącznie 650 000 akcji. W celu wykonania przez Emitenta zobowiązania do zapłaty 
ceny sprzedaży udziałów, o której mowa w niniejszym raporcie,  w łącznej kwocie 461.500,00 zł Emitent 
wyemituje 650 000 akcji na okaziciela o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda akcja oraz cenie 
emisyjnej 0,71 zł  (siedemdziesiąt jeden groszy)  za 1 akcję, czyli o łącznej wartości emisyjnej (cenie objęcia) 
równej 461.500,00 zł. 
Realizacja postanowień omawianej umowy inwestycyjnej spowoduje uzyskanie przez Emitenta 100% udziałów 
spółki Medousa sp. z o.o.  . Zawarcie przedmiotowej umowy stanowi następstwo realizacji strategii Emitenta, 
zgodnie z którą włączanie w struktury Grupy kapitałowej Emitenta kolejnych spółek gwarantuje umacnianie 
pozycji  Emitenta na rynku  i rozszerzenie portfolio ofertowego Emitenta. 

Emitent postrzega przedmiotową umowę za istotną, ze względu na fakt, iż stanowi realizację planów Emitenta 

związanych ze zwiększaniem udziałów w rynku również poprzez akwizycję innych spółek.  
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