
Raport bieżący numer 31/2008 
 

Temat: Podsumowanie działalności Grupy Kapitałowej Digital Avenue w III kwartale 2008r. 

Zarząd Digital Avenue S.A. z siedzibą we Wrocławiu,  przekazuje informacje o działalności spółek 
portfelowych holdingu w III kwartale 2008 r. Spółki prowadziły ostatnich miesiącach aktywne działania 
mające na celu doprowadzenie do uruchomienia nowych projektów. 

Medousa Sp. z o.o. w sierpniu 2008 r. uruchomiła nowy serwis Foreo.pl, napisany przy użyciu phpbb3,  
który opiera się na nowatorskim podejściu podziału przychodu z reklam. Każdy użytkownik 
zakładający forum nabywa prawo do pobierania 50% przychodu z reklam. Dzięki takiemu rozwiązaniu 
w ciągu pierwszego miesiąca działalności foreo.pl pozyskało 1500 nowo utworzonych for 
internetowych. Medousa Sp. zo.o.  zdecydowała się na rozwinięcie funkcjonalności serwisu fotosik.pl, 
dodając nowy element serwisu – możliwość konstrukcji widgetów oraz wzbogacając model 
społecznościowy o bardziej funkcjonalną stronę użytkownika. W trzecim kwartale 2008 r. znacząco 
wzrosła liczba zdjęć udostępnianych przez użytkowników i sięga ona obecnie blisko 30 milionów. 
Poprawiły się wyniki oglądalności serwisów grupy Medousa, co ma bezpośrednie przełożenie na 
wzrost przychodów reklamowych. Obecnie trwa finalizacja procesu zakupu serwerów oraz sprzętu 
sieciowego o wartości blisko 310 tys. PLN. Planowany zakup przypada na początek października 
2008 r. Spółka złożyła wniosek o dotację z Unii Europejskiej, aby uzyskać częściowe finansowanie 
nowego zaplecza technologicznego. Wciąż trwają pracę nad integracją nowego modułu do 
drukowania zdjęć użytkowników.  

Iplay Sp. z o.o. w II i III kwartale 2008 r. skupiła się nad  przygotowaniem nowej odsłony swojego 
głównego serwisu iplay.pl, która zostanie zaprezentowana klientom w pierwszym tygodniu 
października 2008 r. Poza wieloma nowymi funkcjonalnościami nowością będzie udostępnienie części 
katalogu muzycznego w formacie mp3. Do końca roku 2008 nowa wersja serwisu zostanie 
wzbogacona o wiele innowacyjnych funkcji na elektronicznym rynku muzycznym w Polsce. W planach 
spółki jest przygotowanie platformy technologicznej umożliwiającej dystrybucję kontentu na zasadzie 
subskrypcji.  

Can’t Stop Games Sp. z o.o.  jest na ostatnim etapie przygotowań gry browserskiej dla tysięcy 
użytkowników pt. "Tanadu" - nowatorskiego i zaawansowanego technologicznie projektu na rynek 
międzynarodowy. Premiera gry jest przewidziana na grudzień 2008 r. Projekt jest w bardzo 
zaawansowanym stadium: w najbliższych tygodniach uruchomione zostaną zamknięte testy gry, a 
wkrótce potem przeprowadzone zostaną testy otwarte dla wszystkich użytkowników sieci. Prace spółki 
przebiegają zgodnie z przyjętym harmonogramem i w ramach założonego budżetu. 
 
W lipcu 2008 r. Digital Avenue S.A. dokonała transakcji sprzedaży posiadanych udziałów Streemo.pl 
Sp. z o.o. na rzecz One-2-One S.A. Transakcja miała na celu uporządkowanie struktury Grupy Digital 
Avenue. Digital Avenue S.A. w sierpniu 2008 r. również uporządkowała strukturę właścicielską Iplay 
Sp. z o.o. poprzez zakup udziałów od jednego z założycieli, tym samym akumulując 97,56% udziałów 
w spółce. Po uporządkowaniu struktury Grupy oraz struktury właścicielskiej Iplay Sp. z o.o. Digital 
Avenue S.A. zamierza rozpocząć prace nad pozyskaniem inwestorów  zainteresowanym przejęciem 
aktywów Digital Avenue (Medousa Sp. z o.o. oraz Iplay Sp. z o.o.).  
 
Podstawa Prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów 
Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w 
Alternatywnym Systemie Obrotu." 
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