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Skrócona nazwa emitenta DIGITAL AVENUE S.A.
Temat: Zmiany w składzie Zarządu Digital Avenue S.A.

Zarząd Spółki Digital Avenue S.A. („Emitent”, „Spółka”) niniejszym informuje o zmianach w składzie Zarządu
Spółki. W związku ze złożeniem – ze skutkiem od końca dnia 05.03.2013 r. - przez dotychczasowego Prezesa
Zarządu Spółki Pana Piotra Wąsowskiego rezygnacji z pełnionego stanowiska oraz na mocy uchwały Rady
Nadzorczej nr 04/03/2013 z dnia 05 marca 2013 roku, z dniem 06 marca 2013 roku na stanowisko Prezesa Zarządu
Spółki powołany został Pan Piotr Bocheńczak.
Rezygnacja pana Piotra Wąsowskiego została umotywowana przede wszystkim przyczynami natury osobistej, a
nadto faktem, iż w ocenie Pana Piotra Wąsowskiego – dotychczasowego Prezesa Zarządu Emitenta - : „cele jakie
przyświecały mojej misji w Zarządzie DA zostały, w mojej opinii, osiągnięte:


Zwiększona została wartość Spółki dla potencjalnego inwestora z branży medialnej (szczególnie przy
założeniu przejęcia jedynie aktywów Spółki);



na ukończeniu jest proces restrukturyzacji kosztów Spółki, dzięki któremu przeprowadzona zostanie
redukcja kosztów na poziomie rocznym 0,5 mln złotych, zaś zwieńczeniem procesu restrukturyzacji
będzie dokonanie połączenia DA ze spółką zależną Medousa Sp. z o.o.”

W konsekwencji aktualny skład Zarządu Emitenta (od dnia 06 marca 2013r.) przedstawia się w sposób
następujący:

1. Piotr Bocheńczak - Prezes Zarządu
Piotr Bocheńczak związany jest z Digital Avenue od 2010 roku. Był współzałożycielem spółki Styl.Media wydawcy portalu Styl.fm - gdzie odpowiadał m.in. za działy IT i rozwoju portali. Po połączeniu z Digital Avenue

zarządzał portalami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej. Nowy szef mediowej spółki skupi się na dalszym
rozwoju serwisów wchodzących w skład grupy kapitałowej oraz rozwinięciem działalności w zakresie ecommerce.

W wykonaniu postanowień punktu 3.4 Dobrych Praktyk spółek notowanych na NewConnect życiorys nowego
Prezesa Zarządu zostanie zamieszczony na stronie internetowej Spółki.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje
bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
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