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Raport bieżący nr 5/2011 
 
Skrócona nazwa emitenta  DIGITAL AVENUE S.A. 
 
 
Temat           Informacja o zmianach w ogólnej liczbie głosów w 
spółce  
 
 
Podstawa prawna  Art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie w zw. z art. 69 ust. 1 
pkt 1 i pkt 2 ustawy o ofercie 
Na podstawie art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku 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 wczorajszym, to jest 12 
kwietnia 2011 roku, w trybie postanowień art. 69 ust. 1 pkt 1 
przedmiotowej Ustawy, zawiadomienie złożone przez One-2-One S.A. 
, w którym to zawiadomieniu One-2-One S.A.  informuje, iż w dniu 06 
kwietnia 2011 roku dokonała transakcji zakupu 657.895 szt. (sześćset 
pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć sztuk) akcji 
Emitenta i w wyniku przedmiotowej transakcji One-2-One S.A.  
przekroczyła 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu 
Emitenta.  
 
Przed dokonaniem wyżej wskazanej transakcji One-2-One S.A.  nie 
posiadała akcji Emitenta. Po przedmiotowej transakcji spółka One-2-
One S.A.  posiadała 657.895 szt. (sześćset pięćdziesiąt siedem 
tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć sztuk) akcji Emitenta, które 
stanowią 6,12% udziału w kapitale zakładowym Emitenta  oraz dają 
657.895 głosów, które stanowią 6,12% udziału w ogólnej liczbie 
głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta. 
 
Jednocześnie w tym samym zawiadomieniu One-2-One S.A.  
poinformowała - w trybie postanowień art. 69 ust. 1 pkt 2 
przedmiotowej Ustawy -  iż w dniu 12 kwietnia 2011 roku dokonała 
transakcji sprzedaży akcji Emitenta i w wyniku przedmiotowej 
transakcji ilość akcji Emitenta posiadana przez One-2-One S.A.  
spadła poniżej 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym 
zgromadzeniu Emitenta. 
 
Przed dokonaniem transakcji z dnia 12 kwietnia  2011 roku One-2-
One S.A.  posiadała 657.895 szt. (sześćset pięćdziesiąt siedem 
tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć sztuk) akcji Emitenta. 
 
Aktualnie  One-2-One S.A  posiada 398.154 szt. (trzysta 
dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto pięćdziesiąt cztery sztuk) akcji 
Emitenta,  które stanowią 3,71% udziału w kapitale zakładowym 
Emitenta oraz dają 398.154 głosów, które stanowią 3,71% udziału w 
ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta. 
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