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Temat           Informacja o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w 

spółce poniżej 5 % 

 

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 26 listopada 2012 roku, w trybie postanowień art. 69 ust. 1 

przedmiotowej Ustawy, zawiadomienie złożone przez MCI Management S.A., 

o następującej treści:  

 

„Informacja sporządzona na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) ustawy o 

ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 

zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych. 

 

Niniejszym MCI Management S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Emilii Plater 53 

na podstawie przepisów art. 69 ust. 1 pkt 1, ustawy o ofercie publicznej i 

warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego 

systemu obrotu oraz spółkach publicznych (Dz.U.2009.185.1439 zwanej dalej 

„ustawa o ofercie”) informuje, że w związku z powziętą w dniu 19 listopada 

2012 roku informacją o zarejestrowaniu akcji zwykłych na okaziciela serii G, 

spółki Digital Avenue S.A. (dalej także jako „Spółka”), udział MCI 

Management  S.A. w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Digital 

Avenue S.A., zmniejszył się poniżej 5% ogólnej liczby głosów. 

Przed dniem zarejestrowania akcji zwykłych na okaziciela serii G, MCI 

Management S.A. posiadała 12.000.027 sztuk akcji, co stanowiło 5,12 % 

udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniało do 12.000.027 głosów na 

Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 5,12 % udziału w głosach na 

Walnym Zgromadzeniu Spółki. 

W wyniku zarejestrowania akcji zwykłych na okaziciela serii G, MCI 

Management S.A. posiada 12.000.027 sztuk akcji, co stanowi 4,86 % udziału 

w kapitale zakładowym Spółki i uprawnia do 12.000.027 głosów na Walnym 

Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 4,86 % udziału w głosach na Walnym 

Zgromadzeniu Spółki. 

Nie istnieją podmioty zależne od MCI Management S.A., które 



posiadają akcje Digital Avenue S.A.  

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

ofercie.” 

 

Emitent przekazuje niniejszy raport dla wyczerpania obowiązku określonego 

w art. 70 pkt 1) Ustawy , z zastrzeżeniem jednak, iż podane w treści 

cytowanego zawiadomienia jak wyżej informacje pochodzą od 

zawiadamiającego (MCI Management S.A.) 
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