
Raport bieŜący numer 1/2008 
 
Temat: Zmiana stanu posiadania akcji Digital Avenue. 
 
Zarząd Digital Avenue SA informuje, iŜ w dniu 21.01.2008 otrzymał informacje od MCI Capital 
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA  o następującej treści: 
 
„Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A . („Towarzystwo”) z siedzibą 
we Wrocławiu, ul. Klecińska 125, 54-413 Wrocław, na podstawie przepisów art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy 
z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539, ze zm., 
dalej „Ustawa”), informuje, Ŝe w związku z rejestracją MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego 
Zamkniętego (,,Fundusz’’) w rejestrze funduszy inwestycyjnych prowadzonym przez Sąd Okręgowy w 
Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy, posiadane przez Towarzystwo akcje Digital Avenue 
Spółki akcyjnej  z siedzibą we Wrocławiu (,,Spółka’’) zostały w dniu 14 stycznia 2008 r. zapisane na 
rachunku Funduszu, tj. uległ zmianie udział Towarzystwa w ogólnej liczbie głosów na walnym 
zgromadzeniu Spółki.  
 
Przed zmianą udziału - na dzień 13 stycznia 2008 r. Towarzystwo posiadało 452.685 akcji Spółki, 
dających 53,17% udziału w kapitale zakładowym Spółki. Akcje uprawniały do wykonywania 452.685 
głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, co dawało 53,17% udziału w ogólnej liczbie 
głosów w Spółce. 
  
Aktualnie Towarzystwo nie posiada Ŝadnych akcji Spółki.  
 
 

Jednocześnie, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A ., na podstawie art. 69 ust. 
1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 
1539, ze zm., dalej „Ustawa”), działając w imieniu zarządzanego przez siebie funduszu: 
MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkni ętego (,,Fundusz’’) z wydzielonym 
subfunduszem MCI.TechVentures 1.0. (,,Subfundusz’’)  informuje, Ŝe w wyniku nabycia przez 
Fundusz do portfela Subfunduszu akcji spółki Digital Avenue Spółki akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu 
(„Spółka”), w dniu 14 stycznia 2008 r., udział Funduszu w ogólnej liczbie głosów na walnym 
zgromadzeniu Spółki przekroczył próg 5%.  
 
Na dzień 13 stycznia 2008 r. Fundusz nie posiadał w portfelu Subfunduszu Ŝadnych akcji Spółki. 
  
Po nabyciu akcji Spółki, na dzień 14 stycznia 2008 r. Fundusz posiadał w portfelu Subfundszu: 
452.685 akcji Spółki, dających 53,17% udziału w kapitale zakładowym Spółki. Akcje uprawniają do 
wykonywania 452.685 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, co daje 53,17% udziału 
w ogólnej liczbie głosów w Spółce.” 
 
 
Podstawa prawna: Art. 70 ust. 1 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. 
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