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Temat           Informacja o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w 

spółce poniżej 10% 

 

Podstawa prawna:   

Art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie w zw. z art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie 

 

Na podstawie art. 70 pkt.  1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach 

wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu 

obrotu oraz spółkach publicznych (dalej „Ustawa”) Zarząd Spółki Digital 

Avenue S.A., z siedzibą w Warszawie  („Emitent”)  informuje, że otrzymał w 

dniu dzisiejszym tj. w dniu 12 września 2012 roku, w trybie postanowień art. 

69 ust. 1 przedmiotowej Ustawy, zawiadomienie złożone przez pana Piotra 

Wąsowskiego , w którym to zawiadomieniu pan Piotr Wąsowski  informuje, 

iż w dniu 06 września 2012 roku powziął informację o rejestracji w dniu 05 

września 2012 roku przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział 

Gospodarczy podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta do kwoty 

1.265.002,70 zł,  dokonanego poprzez emisję 650.000 (sześćset pięćdziesiąt 

tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G , równych i niepodzielnych o 

wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja. 

 W konsekwencji udział zawiadamiającego Piotra Wąsowskiego w 

ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Digital Avenue S.A. 

zmniejszył się poniżej 10% ogólnej liczby głosów.  

Przed dokonaniem rejestracji  podwyższenia kapitału zakładowego 

dokonanego poprzez emisję 650.000 akcji zwykłych serii G tj. przed dniem 05 

września 2012 roku, zawiadamiający Piotr Wąsowski posiadał  1 200 207 

sztuk akcji Digital Avenue S.A. co stanowiło 10% udziału w kapitale 

zakładowym Emitenta i uprawniało do 1 200 207 głosów na Walnym 

Zgromadzeniu Emitenta, stanowiących 10 %  udziału w głosach na Walnym 

Zgromadzeniu Emitenta. 

W wyniku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Digital 

Avenue S.A. z dnia 05 września 2012 roku do kwoty 1.265.002,70 zł  

posiadane przez zawiadamiającego Piotra Wąsowskiego  1 200 207  sztuk 

akcji  stanowi 9,49 % udziału w kapitale zakładowym  Emitenta i uprawnia do 

1 200 207  głosów na Walnym Zgromadzeniu Digital Avenue S.A., 

stanowiących 9,49%  udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. 

 

  

 

 



Jednocześnie zawiadamiający poinformował, że w okresie 12 miesięcy od 

złożenia zawiadomienia nie wyklucza zwiększenia lub zmniejszenia udziałów 

w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta oraz że nie 

zawierał żadnych porozumień ani umów, których przedmiotem było by 

przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu stąd nie istnieją 

osoby, o których mowa w art. 87 ust. pkt 3 lit. c ustawy o ofercie.    

 

 

Piotr Wąsowski – Prezes Zarządu 

 


