
Zarząd spółki Digital Avenue SA wskazuje dotychczasową treść postanowień statutu spółki 
przewidzianych do zmiany oraz propozycje ich zmian: 

 

Dotychczasowe brzmienie § 7 ust. 1 statutu Spółki: 

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 851.322,00 zł (osiemset pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta 
dwadzieścia dwa złote) i dzieli się na: 
a) 642 000 (słownie: sześćset czterdzieści dwa tysiące) zwykłych akcji na okaziciela serii A o 
kolejnych numerach od 000 001 do 642 000, równych i niepodzielnych, o wartości nominalnej 
1 PLN (słownie: jeden złoty) każda akcja; 
b) oraz 209.322 (słownie: dwieście dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia dwa) sztuk akcji 
zwykłych na okaziciela serii B o kolejnych numerach od 000 001 do 209 322 równych i 
niepodzielnych o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja. 
 

Proponowane brzmienie § 7 ust. 1 statutu Spółki: 

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 851.322,00 zł (osiemset pięćdziesiąt 
jeden tysięcy trzysta dwadzieścia dwa złote) i dzieli się na: 
a) 64 200 000 (sześćdziesiąt cztery miliony dwieście tysięcy) zwykłych akcji na okaziciela serii 
A o kolejnych numerach od 00 000 001 do 64 200 000, równych i niepodzielnych, o wartości 
nominalnej 0,01 PLN (jeden grosz) każda akcja; 
b) oraz 20 932 200 (dwadzieścia milionów dziewięćset trzydzieści dwa tysiące dwieście) sztuk 
akcji zwykłych na okaziciela serii B o kolejnych numerach od 00 000 001 do 20 932 200 
równych i niepodzielnych o wartości nominalnej 0,01 PLN (jeden grosz) każda akcja. 
 

Dotychczasowe brzmienie § 26 ust. 3 -5 statutu Spółki: 
 
3. Członkowie Rady Nadzorczej będą powoływani i odwoływani w następujący sposób: 

(a)Tak długo jak MCI Management Spółka Akcyjna będzie posiadać akcje Spółki, stanowiące 

nie mniej niż 33 (trzydzieści trzy) % kapitału zakładowego Spółki, MCI Management Spółka 

Akcyjna będzie powoływać i odwoływać 2(dwóch) członków Rady Nadzorczej. Tak długo jak 

MCI Management Spółka Akcyjna będzie posiadać akcje Spółki, stanowiące nie mniej niż 

10% (dziesięć procent) kapitału zakładowego Spółki, MCI Management Spółka Akcyjna 

będzie powoływać i odwoływać 1(jednego) członka Rady Nadzorczej. MCI Management 

Spółka Akcyjna będzie wskazywać Przewodniczącego Rady Nadzorczej spośród członków 

Rady Nadzorczej,  

(b) Tomasz Pruszczyński, Damian Rutkowski, Tomasz Dwornicki, Maciej Zawisza de Sulima, 

Arkadiusz Seńko będą posiadać wspólnie prawo do powołania jednego Członka Rady 

Nadzorczej Digital Avenue tak długo jak będą posiadać łącznie co najmniej 5% akcji Digital 

Avenue oraz nie zostaną zrealizowane Opcje Put o których mowa w paragrafach 6 i 7 Umowy 

Inwestycyjnej z dnia 16 lipca 2007 r. zwartej pomiędzy wyżej wymienionymi a Spółką 

Medousa Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku, czyli do końca 2010. 

(c) Pozostałych członków Rady Nadzorczej będzie powoływać i odwoływać Walne 

Zgromadzenie. 

4. Powołanie i odwołanie członka Rady Nadzorczej w trybie określonym § 26 ust. 3 lit a i b 

powyżej jest dokonywane w drodze pisemnego oświadczenia (pisemnych oświadczeń) 

złożonego (złożonych) w biurze Zarządu Spółki. 

5. W przypadku, gdy posiadana przez MCI Management Spółka Akcyjna ilość głosów na 

Walnym Zgromadzeniu spadnie poniżej 33 (trzydzieści trzy) % ogólnej liczby głosów, 

wynikającej z istniejącej liczby akcji, wygasa mandat jednego członka Rady Nadzorczej 

wskazanego przez MCI Management Spółka Akcyjna W przypadku, gdy posiadana przez 



MCI Management Spółka Akcyjna ilość głosów na Walnym Zgromadzeniu spadnie poniżej 

10% (dziesięć procent) ogólnej liczby głosów, wynikającej z istniejącej liczby akcji wygasa 

mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przez MCI Management Spółka Akcyjna. W 

każdym przypadku stwierdzenie wygaśnięcia mandatu dokonuje w formie uchwały Rada 

Nadzorcza na swoim najbliższym posiedzeniu.  

Proponowane brzmienie § 26 ust. 3-5 statutu Spółki: 

3. Członkowie Rady Nadzorczej będą powoływani i odwoływani w następujący sposób: 

1) MCI Management SA przysługuje uprawnienie do powoływania i odwołania: 

   (a) dwóch członków Rady Nadzorczej oraz wskazywania Przewodniczącego Rady   

Nadzorczej spośród Członków Rady Nadzorczej, jeżeli: 

1) akcje Spółki są posiadane bezpośrednio przez MCI Management SA lub 

2) akcje Spółki są posiadane wspólnie z Podmiotem Zależnym od MCI Management SA 

lub 

3) akcje Spółki są posiadane wspólnie z funduszem inwestycyjnym utworzonym przez 

Podmiot Zależny od MCI Management SA i zarządzany przez MCI Management SA 

albo zarządzany przez Podmiot Zależny od  MCI Management SA lub 

4) akcje Spółki są posiadane przez Podmiot Zależny od MCI Management SA  

i uprawniają do co najmniej 33 % (trzydzieści trzy procent) ogólnej liczby głosów na 

Walnym Zgromadzeniu Spółki albo 

(b)  jednego członka Rady Nadzorczej oraz wskazywania Przewodniczącego Rady 

Nadzorczej spośród Członków Rady Nadzorczej, jeżeli:  

1) akcje Spółki są posiadane bezpośrednio przez MCI Management SA lub 

2) akcje Spółki są posiadane wspólnie z Podmiotem Zależnym od MCI Management 

SA lub 

3) akcje Spółki są posiadane wspólnie z funduszem inwestycyjnym utworzonym przez 

Podmiot Zależny od MCI Management SA i zarządzany przez MCI Management 

SA albo zarządzany przez Podmiot Zależny od  MCI Management SA lub 

4) akcje Spółki są posiadane przez Podmiot Zależny od MCI Management SA  

i uprawniają do co najmniej 10% (dziesięć procent) ogólnej liczby głosów na Walnym 

Zgromadzeniu Spółki. 

2) Tomasz Pruszczyński, Damian Rutkowski, Tomasz Dwornicki, Maciej Zawisza de Sulima, 

Arkadiusz Seńko będą posiadać wspólnie prawo do powołania i odwołania jednego Członka 

Rady Nadzorczej Digital Avenue, tak długo jak będą posiadać łącznie co najmniej 5% (pięć 

procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz nie zostaną 

zrealizowane Opcje Put o których mowa w paragrafach 6 i 7 Umowy Inwestycyjnej z dnia 16 

lipca 2007 r. zawartej pomiędzy wyżej wymienionymi a Spółką Medousa Sp. z o.o. z siedzibą 

w Rybniku, czyli do końca 2010. 

3) Pozostałych członków Rady Nadzorczej będzie powoływać i odwoływać Walne 

Zgromadzenie. 



Do pojęcia „Podmiotu Zależnego od MCI Management SA” ma odpowiednie zastosowanie 

definicja „Podmiotu Zależnego od Spółki” zawarta w § 27 ust. 3 Statutu. 

4. Powołanie i odwołanie członka Rady Nadzorczej w trybie określonym § 26 ust. 3 punkt 1) 

oraz punkt 2)  powyżej jest dokonywane w drodze pisemnego oświadczenia (pisemnych 

oświadczeń) złożonego (złożonych) w biurze Zarządu Spółki. 

5. W przypadku, gdy posiadana ilość głosów na Walnym Zgromadzeniu przez podmioty 

wymienione w ust. 3 punkt 1) powyżej, spadnie poniżej 33%(trzydzieści trzy procent) ogólnej 

liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, wygasa mandat jednego członka Rady 

Nadzorczej wskazanego przez MCI Management SA. W przypadku, gdy posiadana ilość 

głosów na Walnym Zgromadzeniu przez MCI Management Spółka Akcyjna ilość głosów na 

Walnym Zgromadzeniu przez podmioty wymienione w ust. 3 punkt 2) powyżej, spadnie 

poniżej 10% (dziesięć procent) ogólnej liczby głosówna Walnym Zgromadzeniu Spółki 

wygasa mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przez MCI Management SA.W 

każdym przypadku stwierdzenie wygaśnięcia mandatu dokonuje w formie uchwały Rada 

Nadzorcza na swoim najbliższym posiedzeniu.  

 

Prezes Zarządu – Andrzej Jasieniecki 

 

 


