Raport bieżący nr 19 / 2013
Data sporządzenia: 2013-03-12
Skrócona nazwa emitenta: Digital Avenue
Temat: Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego
spółki w ramach kapitału docelowego
Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 5b Załącznika nr 3 do Regulaminu
Alternatywnego Systemu Obrotu
Zarząd Digital Avenue S.A. informuje, iż w dniu 12.03.2013 roku w
Kancelarii Notarialnej przy ul. Gałczyńskiego 4 w Warszawie w obecności
asesora notarialnego Michała Kołpy, zastępcy Sławomira Strojnego,
odbyło się posiedzenie Zarządu Spółki, który - działając na podstawie art.
446 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 Statutu Spółki i mając na
względzie postanowienia uchwał Rady Nadzorczej nr 02/01/2012 z dnia 13
stycznia 2012 roku w związku z uchwałą nr 02/03/2013 z dnia 05 marca
2013 roku - powziął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału
zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego.
Mocą postanowień powołanej Uchwały Zarząd Spółki Digital Avenue S.A.
podwyższył kapitał zakładowy z kwoty 1.265.002,70 zł (jeden milion
dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy dwa złote siedemdziesiąt groszy) do
kwoty 1.271.002,70 zł (jeden milion dwieście siedemdziesiąt jeden
tysięcy dwa złote siedemdziesiąt groszy), to jest o kwotę 6 000,00 zł
(sześć tysięcy złotych 00/100) w drodze emisji 60 000 (sześćdziesiąt
tysięcy) akcji na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć
groszy) każda.
Zgodnie z postanowieniem powołanej Uchwały Zarząd Spółki, za zgodą
Rady Nadzorczej, wyłącza w całości prawo poboru akcji serii H
przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom. Wyłączenie prawa
poboru w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy uzasadnione jest
potrzebą realizacji postanowień powołanych powyżej uchwał Rady
Nadzorczej.
Akcje serii H zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej (art.
431 § 2 pkt 1 KSH) skierowanej do Piotra Wąsowskiego.
Ustalona za zgodą Rady Nadzorczej cena emisyjna za każdą akcję serii H
wynosi 0,10 zł (dziesięć groszy).
Zgodnie z postanowieniami przedmiotowej Uchwały Zarządu Spółki
umowa o objęciu akcji serii H powinna zostać zawarta do 20 marca 2013
roku a akcje serii H powinny zostać opłacone w całości wkładami
pieniężnymi wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału
zakładowego Spółki.
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