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Podstawa prawna : § 3 ust. 1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje 
bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". 

 

Zarząd Digital Avenue S.A. („Emitent”) informuje o podpisaniu w dniu dzisiejszym tj. w dniu 30 marca 2012 roku, 

z udziałowcami spółki Fashionstyle.pl Sp. z o.o. – w osobach Aleksandra Sitarska i Daniel Kaczmarek - umowy 

objęcia akcji serii F Emitenta (dalej „Umowy”), wyemitowanych na podstawie Uchwały Zarządu z dnia 22 marca 

2012 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego poprzez emisję akcji 

serii F z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, o której Emitent informował w raporcie 

bieżącym nr 9/2012 z dnia 22 marca 2012 roku. Zawarcie Umowy stanowi realizację postanowień umowy 

inwestycyjnej z dnia 25 sierpnia 2011 roku, o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 33/2011 z dnia 

26.08.2011 roku.  

Objęcie akcji serii F na podstawie Umów nastąpiło w ramach subskrypcji prywatnej. Akcje serii F są akcjami 

zwykłymi na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda akcja. 

Na mocy Umowy objęcia akcji serii F , o której mowa w niniejszym raporcie, Aleksandra Sitarska oraz Daniel 

Kaczmarek objęli po 33 333 (trzydzieści trzy tysiące) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł 

(dziesięć groszy) każda akcja po cenie emisyjnej równej 0,71 zł (siedemdziesiąt jeden groszy) za każdą akcję w 

zamian za wkład pieniężny każdego z obejmujących (Aleksandra Sitarska i Daniel Kaczmarek) w wysokości 

23.666,43  zł (dwadzieścia trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt sześć złotych 43/100) („Wkład’)  . Cena objęcia akcji – 

Wkład - zostanie rozliczona w wyniku podpisania odrębnych umów potrącenia wierzytelności tj. wierzytelności 

przysługującej Emitentowi z tytułu Wkładu w kwocie 23.666,43 zł (dwadzieścia trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt 

sześć złotych 43/100) od każdego z obejmujących (Aleksandra Sitarska i Daniel Kaczmarek) oraz wierzytelności 

przysługującej każdemu z obejmujących (Aleksandra Sitarska i Daniel Kaczmarek) z tytułu umowy sprzedaży 

udziałów Fashionstyle.pl Sp. z o.o. w kwocie 23.666,43 zł (dwadzieścia trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt sześć 

złotych 43/100). 
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