
 

Raport bieżący nr 37 / 2012 
 
 

Data sporządzenia            2012-09-06 

Skrócona nazwa emitenta  DIGITAL AVENUE S.A. 

 

Tytuł        Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego i aktualna treść jednolitego statutu 
 

Podstawa prawna : § 3 ust. 2 pkt. 5) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu 

„Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” 

 

Zarząd Spółki Digital Avenue S.A., z siedzibą w Warszawie  („Emitent”)  informuje, że otrzymał w dniu dzisiejszym 

tj. w dniu 06.09.2012r. informację o dokonaniu w dniu 05 września 2012 roku przez Sąd Rejonowy w Warszawie , 

XII Wydział Gospodarczy, rejestracji podwyższenia wysokości kapitału zakładowego Emitenta z kwoty 

1 200 002,70 zł (jeden milion dwieście tysięcy dwa złote siedemdziesiąt groszy) do kwoty  1.265.002,70 zł (jeden 

milion dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy dwa złote siedemdziesiąt groszy) w zw. z rejestracją 650.000 (sześćset 

pięćdziesięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G , równych i niepodzielnych o wartości nominalnej 0,10 

PLN (dziesięć groszy) każda akcja, wyemitowanych na podstawie Uchwały Zarządu Spółki z dnia 31 lipca 2012 

roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, o której Emitent 

informował w raporcie bieżącym nr 31/2012 z dnia 31 lipca 2012 roku. 

 

W związku z powyższym kapitał zakładowy Emitenta wynosi 1.265.002.70 zł (jeden milion dwieście sześćdziesiąt 

pięć tysięcy dwa złote siedemdziesiąt groszy) i dzieli się na: 

a) 6 420 000 (sześć milionów czterysta dwadzieścia tysięcy) zwykłych akcji na okaziciela serii A o kolejnych 

numerach od 0 000 001 do 6 420 000, równych i niepodzielnych, o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: 

dziesięć groszy) każda akcja;  

b) 2 093 220 (dwa miliony dziewięćdziesiąt trzy tysiące  dwieście dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela 

serii B o kolejnych numerach od 0 000 001 do 2 093 220 równych i niepodzielnych o wartości nominalnej 0,10 

PLN (dziesięć groszy) każda akcja; 

c) 2 228 914 (dwa miliony dwieście dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset czternaście) akcji zwykłych na 

okaziciela serii C o kolejnych numerach od 0 000 001 do  2 228 914 równych i niepodzielnych o wartości 

nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja; 



d) 169 000 (sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o kolejnych numerach od 

000 001 do 169 000 równych i niepodzielnych o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja. 

e) 912.227 (dziewięćset dwanaście tysięcy dwieście dwadzieścia siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii E o 

kolejnych numerach od 000 001 do 912 227, równych i niepodzielnych o wartości nominalnej 0,10 PLN 

(dziesięć groszy) każda akcja; 

f) 176.666 (sto siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii F o 

kolejnych numerach od 000 001 do 176 666 równych i niepodzielnych o wartości nominalnej 0,10 PLN 

(dziesięć groszy) każda akcja. 

 

g) 650.000 (sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o kolejnych numerach od 

000 001 do 650 000 równych i niepodzielnych o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja. 
 

Emitent informuje, iż po zarejestrowaniu zmiany wysokości kapitału zakładowego ogólna liczba głosów 

wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji Emitenta wynosi 12 650 027 (dwanaście milionów sześćset 

pięćdziesiąt tysięcy dwadzieścia siedem) głosów. 

 

Zarząd Emitenta przekazuje w załączeniu aktualną treść tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniający 

wskazaną powyżej zmianę wysokości kapitału zakładowego . 

 
Piotr Wąsowski – Prezes Zarządu 

 
 
 


