
 

 

 
 
 
 
 

Raport bieżący EBI  
 
Numer 8 / 2012 
 
Temat: Zawarcie istotnej umowy 
 

 
Podstawa prawna:  
 

§ 3 ust. 2 pkt. 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu  
Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym 
systemie obrotu na rynku NewConnect". 

 
Treść raportu:  

 
Zarząd Spółki Digital Avenue S.A., z siedzibą w Warszawie  („Emitent”)  
informuje , iż w dniu dzisiejszym tj. w dniu 22 marca 2012 roku zawarł 
umowę sprzedaży udziałów spółki Fashionstyle.pl , z siedzibą w 
Warszawie,  wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla 
Miasta Stołecznego Warszawy Wydział XII Gospodarczy KRS pod numerem 
KRS 0000401337, z dotychczasowymi wspólnikami spółki Fashionstyle.pl w 
osobach  Aleksandra Sitarska i Daniel Kaczmarek. Na mocy powołanej 

umowy  Emitent nabył  55% udziałów w kapitale zakładowym spółki 
Fashionstyle.pl  tj. 550 (pięćset pięćdziesiąt) udziałów spółki 
Fashionstyle.pl, w tym od Aleksandry Sitarskiej 275 Udziałów o wartości 
nominalnej 50,00 (pięćdziesiąt) złotych każdy oraz łącznej wartości 
nominalnej 13.750,00 zł (trzynaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych), 
stanowiących 27,5% udziału w kapitale zakładowym spółki Fashionstyle.pl 
Sp. z o.o. za łączną cenę sprzedaży w kwocie 66.166,43 zł (sześćdziesiąt 
sześć tysięcy sto sześćdziesiąt sześć złotych 43/100 gr.) oraz od  Daniela 
Kaczmarek 275 Udziałów o wartości nominalnej 50,00 (pięćdziesiąt) 
złotych każdy oraz łącznej wartości nominalnej 13.750,00 zł (trzynaście 
tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych), stanowiących 27,5% udziału w 
kapitale zakładowym spółki Fashionstyle.pl Sp. z o.o. za łączną cenę 
sprzedaży w kwocie 66.166,43 zł (sześćdziesiąt sześć tysięcy sto 
sześćdziesiąt sześć złotych 43/100 gr.). 
 
Zapłata ceny sprzedaży udziałów na rzecz Sprzedających nastąpi w części 
przelewem na rachunki bankowe Sprzedających natomiast w części w 
drodze potrącenia wzajemnych wierzytelności Stron.  
 
Zawarcie przedmiotowej umowy nabycia przez Emitenta 55% udziałów w 
kapitale zakładowym spółki Fashionstyle.pl nastąpiło w wykonaniu 
postanowień Umowy inwestycyjnej  z dnia 25.08.2011 roku, o której 
Emitent informował w raporcie bieżącym numer 33/2011. 
 
 
Serwis Fashionstyle.pl skierowany jest do młodych kobiet , posiada ponad 
250000 zarejestrowanych użytkowników generujących blisko 6 milionów 
odsłon miesięcznie. Użytkowniczki serwisu Fashionstyle.pl mogą zostać 
wirtualnymi projektantkami bądź modelkami. 



 

 
 
Emitent przekazuje niniejszą informację z uwagi na fakt, iż zawarcie 
powyższej umowy sprzedaży udziałów stanowi realizację założeń 
biznesowych Emitenta , które zmierzają do  uzyskania przez Emitenta 
czołowej pozycji na rynku internetowych mediów lifestylowych i 
rozrywkowych. 
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