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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”)  , w nawiązaniu do raportu 

bieżącego nr 13 ESPI z dnia 27.11.2012 r.,  informuje, że otrzymał w dniu 03 

grudnia 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 (Korekta) 

 

MCI Management S.A. (dalej także jako „Spółka”) po dokładnym sprawdzeniu 

Informacji przesłanych w dniu 23 października 2012 roku do Komisji Nadzoru 

Finansowego i do Digital Avenue S.A. na podstawie przepisów art. 69 ust. 1 

pkt 1), ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach 

wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu 

obrotu oraz spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz. 1539, tj. z 9.10.2009 r. 

Dz.U. Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.), dalej „Ustawa o Ofercie”) spostrzegła 

popełnienie błędów pisarskich w przesłanych Informacjach – dlatego też 

niniejszym prostujemy w następujący sposób wykryte błędy pisarskie: 

 

W treści Informacji dotyczącej zmiany stanu posiadania akcji Digital Avenue 

S.A. na dzień 19.11.2012 roku było: 

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. 

 

powinno być: 

 

Przed dniem zarejestrowania akcji zwykłych na okaziciela serii G, MCI 

Management S.A. posiadała 614.332 sztuk akcji, co stanowiło 5,12 % udziału 

w kapitale zakładowym Spółki i uprawniało do wykonywania 614.332 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 614.332 sztuk akcji, co stanowi 4,86 % udziału w 

kapitale zakładowym Spółki i uprawnia do wykonywania 614.332 głosów na 

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

Walnym Zgromadzeniu Spółki.” 

 

Dla uniknięcia wątpliwości Emitent podaje, iż korekta dotyczy 

informacji przesłanej prawdopodobnie przez MCI Management S.A. w dniu 

23 listopada 2012 roku – otrzymanej przez Emitenta w dniu 26 listopada 

2012 roku – o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 13 ESPI z 

dnia 27.11.2012r.a nie jak omyłkowo wskazał MCI Management S.A. w dniu 

23 października 2012 roku. 
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