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Raport bieżący nr 7/2011
Skrócona nazwa emitenta DIGITAL AVENUE S.A.
Temat
Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji
poufnych
Podstawa prawna Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie oraz art. 70 ustawy o
ofercie
Na podstawie art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie
instrumentami finansowymi Zarząd Spółki Digital Avenue S.A., z siedzibą w
Warszawie („Emitent”) informuje, że otrzymał w dniu dzisiejszym, to jest 12
maja 2011 roku, w trybie postanowieo art. 160 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29
lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz w związku z
Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie
przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach
instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy
osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych, oraz na
podstawie art. 69 ust 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i
warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego
obrotu oraz o spółkach publicznych, zawiadomienie złożone przez dyrektora
spółki pana Piotra Bocheoczaka, w którym to zawiadomieniu zobowiązany
informuje o transakcji na akcjach emitenta w postaci zapisania akcji serii C
na rachunku papierów wartościowych zawiadamiającego. Nabycie akcji serii
C Emitenta nastąpiło w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego
Emitenta o kwotę 222.891,40 zł (dwieście dwadzieścia dwa tysiące osiemset
dziewięddziesiąt jeden złotych czterdzieści groszy) w drodze emisji 2.228.914
(dwa miliony dwieście dwadzieścia osiem tysięcy dziewiędset czternaście)
sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii „C” o wartości nominalnej 10
(dziesięd) groszy każda , z czego połowę przedmiotowych akcji serii C tj. w
ilości 1.114.457 (jeden milion sto czternaście tysięcy czterysta pięddziesiąt
siedem ) sztuk akcji objął zawiadamiający . Opisane akcje serii C w dniu 28
kwietnia zostały wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu na rynku
NewConnect. Data opisanej transakcji – data zapisania akcji serii C na
rachunku papierów wartościowych: 10.05.2011r.

Przed dokonaniem wyżej wskazanej transakcji zawiadamiający posiadał 0
(zero) akcji Emitenta .
Po przedmiotowej transakcji zawiadamiający posiada 1.114.457 (jeden
milion sto czternaście tysięcy czterysta pięddziesiąt siedem ) sztuk akcji
emitenta co stanowi 10,37% udziału w kapitale emitenta.

Po przedmiotowej transakcji liczba przysługujących zawiadamiającemu
głosów z akcji wynosi 1.114.457, co stanowi 10,37% głosów na Walnym
Zgromadzeniu Emitenta
i wiąże się z przekroczeniem przez
zawiadamiającego 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu
Emitenta.

W okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia zawiadamiający nie
wyklucza zwiększenia lub zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów na
Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
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