
Raport bieŜący numer 11/2007 
 
 
Temat: Nabycie aktywów o istotnej wartości dla Emitenta  
 
 
Zarząd Digital Avenue S.A. informuje, iŜ w dniu 5 listopada 2007 roku zgodnie z podpisanym tego dnia 
aneksem do Umowy Inwestycyjnej z dnia 16 lipca 2007 roku Digital Avenue SA nabył od załoŜycieli 
spółki Medousa sp. z o.o. łącznie 740 udziałów,  o cenie nominalnej 52 zł kaŜda, stanowiących w 
sumie 74% kapitału zakładowego spółki Medousa. Cena za zakupione udziały wyniosła 5.100.000,00 
złotych czyli 6.891,89 zł za jeden udział.  Zgodnie z podpisanym aneksem Digital Avenue SA zapłaciła 
gotówką za zakupione udziały kwotę 4.599.996,00 zł. Pozostająca kwota w wysokości 500.004 złotych 
zostanie przelana załoŜycielom spółki Medousa w 10 kolejnych miesięcznych ratach począwszy od 10 
listopada 2007 roku.  
 
Zgodnie z zapisami umowy inwestycyjnej z dnia 16 lipca 2007 roku załoŜycielom spółki Medousa 
będzie przysługiwało w okresie od 1.01.2009 r. do 31.12.2009 r. a następnie w okresie od 1.01.2010 r. 
do 31.12.2010 r. prawo do sprzedaŜy pozostałych posiadanych udziałów w spółce Emitentowi. 
Płatność z tytułu realizacji opcji nastąpi w drodze emisji nowych akcji Emitenta i będzie uzaleŜniona od 
wzrostu oglądalności serwisów Medousa. W okresie od 1.01.2011 r. Digital Avenue będzie miał prawo 
odkupić pozostałe udziały naleŜące do załoŜycieli płacąc im akcjami nowej emisji. 
 
Medousa Sp. z o.o. jest właścicielem rozrywkowych serwisów internetowych fotosik.pl, sms.pl, 
supergry.pl  oraz inne serwisy o łącznej oglądalności przekraczającej 3 mln Real Users (osoby, które 
dokonały co najmniej jednej odsłony na badanej witrynie w danym miesiącu) miesięcznie wg 
MegaPanel PBI. 
 
Realizacja transakcji jest zgodna ze strategią budowy holdingu w obszarze rozrywki cyfrowej. 
Przejęcie zostało sfinansowane ze środków pozyskanych przez Emitenta w ofercie private placement 
na rynku NewConnect. Od miesiąca listopada bieŜącego roku Medousa będzie konsolidowana na 
poziomie grupy Digital Avenue S.A Wyniki finansowe osiągane przez spółkę Medousa będą mieć 
istotny wpływ na skonsolidowane wyniki Digital Avenue na koniec roku 2007 roku.   
 
Podstawa prawna: § 3 ust. 2 punkt 1 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy 
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. „Informacje BieŜące i Okresowe w 
Alternatywnym Systemie Obrotu” 
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