
Raport bieŜący numer 3/2007 
 
Temat: zmiana stanu posiadania akcji Digital Avenue oraz informacja o transakcjach osób mających 
dostep do informacji poufnych 
 
Zarząd Digital Avenue SA informuje, iŜ w dniu 18.12.2007 otrzymał informacje od MCI Management 
SA  o następującej treści: 
 
„Zgodnie z art. 69 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku - o ofercie publicznej i warunkach 
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego sytemu obrotu oraz o spółkach 
publicznych (Dz. U. Nr 184, po. 1539) MCI Management SA z siedzibą we Wrocławiu zawiadamia, Ŝe 
w wyniku aportu akcji Digital Avenue SA, dokonanego w dniu 12 grudnia 2007, zmniejszyła swój 
udział poniŜej 5% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Digital Avenue SA. 
 
Przed zmniejszeniem udziału, o którym mowa powyŜej na rachunku inwestycyjnym MCI Management 
SA posiadała 452.685 sztuk akcji  Digital Avenue SA co stanowiło 53,17% w kapitale zakładowym. Z 
tych akcji przysługiwało 452.685 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, co stanowi 53,17% 
udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Digital Avenue SA. 
 
W dniu 12 grudnia 2007 na rachunku inwestycyjnym MCI Management SA nie posiadała Ŝadnych 
akcji  Digital Avenue SA. 
 
Transakcja ma związek z aportem, o którym MCI Management SA informowała rynek w komunikacie 
bieŜącym 84/2007 z dnia 13 grudnia 2007.”  
 
 
Jednocześnie zarząd Digital Avenue SA informuje, Ŝe dnia 18.12.2007 otrzymał informacje od MCI 
Fund Management  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością MCI.PrivateVentures SKA o 
następującej treści: 
 
„Zgodnie z art. 69 ust. 1 pkt 1 i 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku - o ofercie publicznej i warunkach 
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego sytemu obrotu oraz o spółkach 
publicznych (Dz. U. Nr 184, po. 1539) MCI Fund Management  Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością MCI.PrivateVentures SKA z siedzibą w Warszawie zawiadamia, Ŝe w wyniku 
aportu akcji Digital Avenue SA, dokonanego w dniu 12 grudnia 2007, Spółka zwiększyła, a następnie 
zmniejszyła swój udział powyŜej 5% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy 
Digital Avenue SA. 
 
Przed dniem 12 grudnia 2007 MCI Fund Management  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
MCI.PrivateVentures SKA nie była posiadaczem akcji Digital Avenue. 
 
W dniu 12 grudnia 2007 w ramach aportu wniesiono do MCI Fund Management  Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością MCI.PrivateVentures SKA 452.685 sztuk akcji  Digital Avenue SA co stanowi 
53,17% w kapitale zakładowym. Z tych akcji przysługiwało 452.685 głosów na walnym zgromadzeniu 
akcjonariuszy, co stanowi 53,17% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu 
akcjonariuszy Digital Avenue SA. Dnia 13 grudnia 2007 w ramach zapisów na certyfikaty inwestycyjne 
serii A związane z subfunduszem MCI.TechVentures 1.0. MCI.PrivateVentures Funduszu 
Inwestycyjnego Zamkniętego, MCI Fund Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
MCI.PrivateVentures SKA przeniosła na MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 
452.685 sztuk akcji  Digital Avenue SA co stanowi 53,17% w kapitale zakładowym. Z tych akcji 
przysługiwało 452.685 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, co stanowi 53,17% udziału w 
ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Digital Avenue SA. W wyniku 
dokonanego zapisu MCI Fund Management  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
MCI.PrivateVentures SKA nie posiada Ŝadnych akcji Digital Avenue SA. 
 
Transakcja ma związek z aportem, o którym MCI Management SA informowała rynek w komunikacie 
bieŜącym 84/2007 z dnia 13 grudnia 2007” 
 
Jednocześnie zarząd Digital Avenue SA informuje, Ŝe dnia 18.12.2007 otrzymał informacje od MCI 
Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 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 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”), informuje, Ŝe w związku ze złoŜonym w dniu 13 grudnia 2007 r. zapisem na 
certyfikaty inwestycyjne serii A związane z subfunduszem MCI.TechVentures 1.0. 
MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (,,Fundusz’’), MCI Fund Management 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością MCI.PrivateVentures Spółka komandytowo – akcyjna z 
siedzibą w Warszawie przeniosła na Towarzystwo akcje Digital Avenue Spółki Akcyjnej (,,Spółka’’)  z 
siedzibą we Wrocławiu.  W wyniku dokonania ww. wpłaty, udział Towarzystwa (do czasu rejestracji 
Funduszu) w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki przekroczył próg 5%.  
 
Na dzień 12 grudnia 2007 r. Towarzystwo nie posiadało akcji Spółki. 
 
W wyniku złoŜonego przez MCI Fund Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
MCI.PrivateVentures Spółkę komandytowo – akcyjną zapisu na certyfikaty inwestycyjne Funduszu, na 
rachunku subskrypcyjnym otwartym dla Towarzystwa, na dzień 13 grudnia 2007 r. zapisanych było:  
452.685 sztuk akcji  Spółki, dających 53,17% 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.” 
 
Zarząd Digital Avenue SA informuje, iŜ w dniu 18.12.2007 otrzymał informacje od Pana Romana Ciska  
o następującej treści: 
 
„Szanowny Panie Prezesie 
 
Zgodnie z art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ja niŜej podpisany Roman Cisek 
osoba obowiązana jako Członek Zarządu MCI Management SA oraz Członek Rady Nadzorczej Digital 
Avenue SA informuję o aporcie akcji Digital Avenue SA: 
 
Opis transakcji: 
Data transakcji: 12 grudnia 2007 roku; 
Rodzaj transakcji: wniesienie aportem akcji spółki Digital Avenue SA; 
Wolumen: łącznie 452.685 (słownie: czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt pięć) 
sztuk; 
Cena: średnia cena 18,00 PLN za sztukę; 
Miejsce transakcji: Warszawa; 
Tryb zawarcia transakcji: aport aktywów  
 
Jednocześnie zgodnie z art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ja niŜej podpisany 
Roman Cisek osoba obowiązana jako Członek Zarządu MCI Fund Management  Spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością MCI.PrivateVentures SKA oraz Członek Rady Nadzorczej Digital 
Avenue SA informuję o przeniesieniu akcji Digital Avenue SA: 
 
Opis transakcji: 
Data transakcji: 12 grudnia 2007 roku; 
Rodzaj transakcji: przyjęcie aportu akcji spółki Digital Avenue SA; 
Wolumen: łącznie 452.685 (słownie: czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt pięć) 
sztuk; 
Cena: średnia cena 18,00 PLN za sztukę; 
Miejsce transakcji: Warszawa; 
Tryb zawarcia transakcji: aport aktywów  
 
Opis transakcji: 
Data transakcji: 13 grudnia 2007 roku; 



Rodzaj transakcji: przeniesienie akcji spółki Digital Avenue SA tytułem zapisów na certyfikaty 
inwestycyjne serii A związane z subfunduszem MCI.TechVentures 1.0. MCI.PrivateVentures 
Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego; 
Wolumen: łącznie 452.685 (słownie: czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt pięć) 
sztuk; 
Cena: średnia cena 18,00 PLN za sztukę; 
Miejsce transakcji: Warszawa; 
Tryb zawarcia transakcji: zapis na certyfikaty inwestycyjne serii A związane z subfunduszem 
MCI.TechVentures 1.0. MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego 
 
Jednocześnie zgodnie z art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ja niŜej podpisany 
Roman Cisek osoba obowiązana jako Członek Zarządu MCI Capital TFI SA oraz Członek Rady 
Nadzorczej Digital Avenue SA informuję o przeniesieniu akcji Digital Avenue SA: 
 
Opis transakcji: 
Data transakcji: 13 grudnia 2007 roku; 
Rodzaj transakcji: wniesienie akcji spółki Digital Avenue SA; 
Wolumen: łącznie 452.685 (słownie: czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt pięć) 
sztuk; 
Cena: średnia cena 18,00 PLN za sztukę; 
Miejsce transakcji: Warszawa; 
Tryb zawarcia transakcji: przyjęcie zapisu na certyfikaty inwestycyjne  serii A związane z 
subfunduszem MCI.TechVentures 1.0. MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego 
 
Opisane zdarzenia dotyczą jednej transakcji i mają związek z aportem, o którym MCI Management SA 
informowała rynek w komunikacie bieŜącym 84/2007 z dnia 13 grudnia 2007.” 
 
Podstawa prawna: Art. 70 ust. 1 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. 
Art. 160 ust 4. ustawy o obrocie instrumentami finansowymi 
 
 
 
Andrzej Jasieniecki - Prezes Zarządu 
Wojciech Mróz – Członek Zarządu 

 

 


