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Niniejszy Dokument Informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie 
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prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynku podstawowym lub 

równoległym). 

 

Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka jakie niesie ze sobą inwestowanie w instrumenty finansowe 

notowane w alternatywnym systemie obrotu, a ich decyzje inwestycyjne powinny być poprzedzone 

właściwą analizą, a także, jeżeli wymaga tego sytuacja, konsultacją z doradcą inwestycyjnym. 

 

Treść niniejszego Dokumentu Informacyjnego nie była zatwierdzana przez Giełdę Papierów 

Wartościowych w Warszawie S.A. pod względem zgodności informacji w nim zawartych ze stanem 

faktycznym lub przepisami prawa. 

 
 

Autoryzowany Doradca 

 
 

Data sporządzenia Dokumentu Informacyjnego: 28 maja 2013 r. 
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 Oświadczenia osób odpowiedzialnych za informacje zawarte 
w Dokumencie Informacyjnym 

 

 Emitent 
 

Tabela 1 Dane o Emitencie 

Firma: Digital Avenue S.A. 

Siedziba: Warszawa 

Adres: ul. Nalewki 8 lok. 44, 00-158 Warszawa  

Telefon: +48 (22) 627 37 58 

Faks: +48 (22) 627 37 58 

Adres poczty elektronicznej: info@digitalavenue.pl 

Adres strony internetowej: www.digitalavenue.pl 

Źródło: Emitent 
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 Autoryzowany Doradca 
 

Tabela 2 Dane o Autoryzowanym Doradcy 

Firma: Certus Capital S.A. 

Siedziba: Wrocław 

Adres: ul. Krupnicza 13, 50-075 Wrocław 

Telefon: + 48 (71) 780 92 80 

Faks: + 48 (71) 780 92 80 

Adres poczty elektronicznej: info@certuscapital.pl 

Adres strony internetowej: www.certuscapital.pl 

Źródło: Autoryzowany Doradca 
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1 Nazwa (firma), forma prawna, kraj siedziby, siedziba i adres 
Emitenta, wraz z numerami telekomunikacyjnymi, adresem głównej 
strony internetowej i poczty elektronicznej, identyfikatorem według 
właściwej klasyfikacji statystycznej i numerem według właściwej 
identyfikacji podatkowej 

 

Tabela 3 Podstawowe dane o Emitencie 

Firma: Digital Avenue S.A. 

Forma prawna: Spółka Akcyjna 

Kraj siedziby: Polska 

Siedziba: Warszawa 

Adres: ul. Nalewki 8 lok. 44, 00-158 Warszawa 

Telefon: +48 (22) 627 37 58 

Faks: +48 (22) 627 37 58 

Adres poczty elektronicznej: info@digitalavenue.pl 

Adres strony internetowej: www.digitalavenue.pl 

NIP: 8971729452 

REGON: 020512760 

KRS: 0000282571 

Źródło: Emitent 

 

2 Informacje o instrumentach finansowych wprowadzanych do 
Alternatywnego Systemu Obrotu 

 

2.1 Liczba, rodzaj, jednostkowa wartość nominalna i oznaczenie emisji 
instrumentów finansowych wprowadzanych do obrotu w Alternatywnym 
Systemie Obrotu 

 

Rodzaje instrumentów finansowych Emitenta wprowadzanych do obrotu w systemie Alternatywnego Systemu 

Obrotu na rynku „NewConnect”:  

 60.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł każda. 

 

Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego łączna wartość nominalna akcji serii A, B, C, D, E, F i G 

wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect wynosi 1.265.002,70 zł (słownie: 

jeden milion dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy dwa złote 70/100).  

Wartość nominalna wprowadzanych do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji serii H 

wynosi 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych). Akcje serii H stanowią 0,47% udziału w kapitale zakładowym 

i głosach na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. 
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W przypadku wprowadzenia akcji serii H do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect, łączna 

wartość nominalna akcji serii A, B, C, D, E, F, G i H wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu wyniesie 

1.271.002,70 zł (słownie: jeden milion dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy dwa złote 70/100). 

 

Z instrumentami wskazanymi powyżej nie wiążą się żadne ograniczenia co do przenoszenia z nich praw, a także 

nie występują żadne uprzywilejowania. 

 

Emitent informuje, iż akcje serii H wprowadzane do obrotu na podstawie niniejszego Dokumentu 

Informacyjnego inkorporują takie same prawa jak wcześniej notowane akcje serii A, B, C, D, E, F i G Spółki. 

 

2.2 Informacje o subskrypcji lub sprzedaży instrumentów finansowych będących 
przedmiotem wniosku o wprowadzenie, mających miejsce w okresie ostatnich 
6 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o wprowadzenie – 
w zakresie określonym w § 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu 
Alternatywnego Systemu Obrotu 

 

1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:  

Subskrypcja akcji mała charakter subskrypcji prywatnej (art. 431 § 2 pkt. 1 ustawy Kodeks spółek handlowych). 

Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 12 marca 2013 roku i było prowadzone na podstawie uchwały Zarządu 

Emitenta w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego poprzez emisję akcji 

serii H z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, o której Emitent informował w raporcie 

bieżącym nr 19/2013 z dnia 12 marca 2013 roku. Zakończenie subskrypcji akcji miało miejsce w dniu 27 marca 

2013 roku. 

 

2) Data przydziału instrumentów finansowych:  

Data przydziału akcji serii H miała miejsce dnia 27 marca 2013 r. 

 

3) Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:  

Subskrypcja prywatna obejmowała 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii H, o wartości 

nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja. 

 

4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych 

instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożony zapisy: 

Brak redukcji. 

 

5) Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji 

lub sprzedaży: 

W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej przydzielonych zostało 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) akcji 

zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda. 

 

6) Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane): 

Akcje serii H były obejmowane po cenie emisyjnej równej 0,10 zł (dziesięć groszy) za jedną akcję. 

 

7) Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą 

w poszczególnych transzach: 

Na akcje serii H zapis złożył 1 podmiot. 
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8) Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub 

sprzedaży w poszczególnych transzach: 

Akcje serii H zostały przydzielone 1 osobie fizycznej. 

 

9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję: 

Akcje serii H nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o subemisję. 

 

10) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem 

wysokości kosztów według ich tytułów: 

Łączna wysokość kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji akcji serii E wynosi 16.098,00 zł netto, 

w tym: 

a. koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 1.098,00 zł netto, 

b. koszty wynagrodzenia subemitentów: 0,00 zł, 

c. koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego 

z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 15.000,00 zł netto, 

d. koszty promocji oferty: 0,00 zł. 

 

Koszty poniesione do chwili rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego wykazywane są jako rozliczenia 

międzyokresowe kosztów, a po rejestracji koszty przeprowadzenia emisji akcji serii H zostaną zaliczone do 

kosztów finansowych. 

 

2.3 Podstawa prawna emisji instrumentów finansowych 
 

2.3.1 Organ uprawniony do podjęcia decyzji o emisji instrumentów finansowych 

 

Emisja akcji serii H odbyła się w zakresie kapitału docelowego. Wskazać należy, iż podwyższenie kapitału 

zakładowego, poza trybem zwykłego podwyższenia kapitału zakładowego, dokonywanym na podstawie 

uchwały Walnego Zgromadzenia zgodnie z art. 431 § 1 KSH w związku z art. 430 KSH, może nastąpić również 

w ramach kapitału docelowego. Zgodnie z art. 444 § 1 KSH Statut może upoważnić Zarząd na okres nie dłuższy 

niż trzy lata do podwyższenia kapitału zakładowego. Zarząd może wykonać przyznane mu upoważnienie przez 

dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego, w granicach nieprzekraczających 

trzech czwartych kapitału zakładowego na dzień udzielenia upoważnienia Zarządowi. 

Zgodnie z brzmieniem art. 446 § 1 KSH uchwała Zarządu podjęta w granicach statutowego upoważnienia 

zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego. Zarząd decyduje 

o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego, chyba że przepisy KSH lub 

upoważnienie udzielone Zarządowi zawierają odmienne postanowienia. Uchwały Zarządu w sprawach ustalenia 

ceny emisyjnej oraz wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymagają zgody Rady Nadzorczej, chyba że 

Statut stanowi inaczej. Pozbawienie prawa poboru w całości lub w części dotyczące każdego podwyższenia 

kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, zgodnie z art. 447 § 1 KSH, wymaga uchwały Walnego 

Zgromadzenia powziętej zgodnie z art. 433 § 2 KSH, przy czym Statut może upoważniać Zarząd do pozbawienia 

prawa poboru w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej. 

Uchwała Zarządu o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wymaga formy aktu 

notarialnego. Zgodnie z art. 453 § 1 KSH do docelowego podwyższenia kapitału zakładowego zasadniczo stosuje 

się odpowiednio przepisy dotyczące zwykłego podwyższenia kapitału zakładowego. 

 

Uwzględniając powyższe wskazuje się, iż emisja akcji serii H odbyła się w zakresie upoważnienia udzielonego 

Zarządowi na mocy § 9 Statutu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego – 
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szczegółowe informacje dotyczące ww. upoważnienia zostały przedstawione w pkt 10.4 niniejszego Dokumentu 

Informacyjnego Wskazanie liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które - na podstawie statutu 

przewidującego upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego, w granicach kapitału 

docelowego - może być podwyższony kapitał zakładowy, jak również liczby akcji i wartości kapitału 

zakładowego, o które może być jeszcze podwyższony kapitał zakładowy w tym trybie. 

 

2.3.2 Daty i formy podjęcia decyzji o emisji instrumentów finansowych, z przytoczeniem jej treści 

 

Akcje serii H 

Zarząd Spółki w dniu 12 marca 2013 r. podjął uchwałę nr 1 będącą podstawą prawną emisji akcji serii H 

(repertorium A nr 3777/2013), podjętej w Kancelarii Notarialnej Marek Bartnicki, Sławomir Strojny, Magdalena 

Proniewicz, Wiktor Wągrodzki spółka cywilna, ul. Gałczyńskiego 4, 00-362 Warszawa, przed asesorem 

notarialnym Michałem Kołpą, zastępcą notariusza Sławomira Strojnego. Niniejsza uchwała stanowi również 

podstawę prawną do ubiegania się przez Emitenta o dematerializację akcji serii H oraz ich wprowadzenie do 

obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect. Treść przedmiotowej uchwały została 

przedstawiona poniżej: 

 

UCHWAŁA nr 1 

Zarządu Digital Avenue Spółka Akcyjna 

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego 

w ramach kapitału docelowego 

 

Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 446 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 Statutu Spółki uchwala 

co następuje: 

1. Zarząd Spółki podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę 6.000,00 zł (sześć tysięcy złotych),  to jest 

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) poprzez emisję 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 

0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja. 

2. Akcje serii H są akcjami zwykłymi. 

3. Ustalona za zgodą Rady Nadzorczej cena emisyjna za każdą akcję serii H wynosi 0,10 zł (dziesięć groszy). 

4. Jeżeli rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego wynikającego z emisji Akcji Serii H nastąpi do dnia 

dywidendy za rok obrotowy 2012 włącznie, wówczas Akcje Serii H będą uczestniczyć w dywidendzie 

począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony zostanie do podziału za rok obrotowy 2012 tj. od dnia 

01 stycznia 2012 roku. Jeżeli natomiast rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego wynikającego 

z emisji Akcji Serii H nastąpi po dniu dywidendy za rok obrotowy 2012 wówczas Akcje Serii H uczestniczyć 

będą w dywidendzie od dnia 01 stycznia 2013 roku. 

5. 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 uchwały Rady Nadzorczej nr 02/01/2012 

z dnia 13 stycznia 2012 roku  w zw. z Uchwałą nr 02/03/2013 z dnia 05 marca 2013 roku. 

6. Akcje serii H zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej, stosownie do art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu 

spółek handlowych, skierowanej do Piotra Wąsowskiego w ilości 60.000 akcji. Tym samym, emisja akcji serii 

H nie zostanie przeprowadzona w formie oferty publicznej w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej 

i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz 

o spółkach publicznych.  

7. Umowa o objęciu akcji serii H powinna zostać zawarta do dnia 20 (dwudziestego) marca 2013 roku. 
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8. Akcje serii H powinny zostać opłacone w całości wkładami pieniężnymi wniesionymi przed 

zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. 

9. Akcje serii H zostaną wprowadzone do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu - rynek NewConnect 

organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

10. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Zarząd Spółki dokonuje zmiany statutu Spółki, w ten 

sposób, że § 7 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:  

„§ 7 

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.271.002,70 PLN (jeden milion dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy dwa 

złote siedemdziesiąt groszy) i dzieli się na: 

a) 6 420 000 (sześć milionów czterysta dwadzieścia tysięcy) zwykłych akcji na okaziciela serii A o kolejnych 

numerach od 0 000 001 do 6 420 000, równych i niepodzielnych, o wartości nominalnej 0,10 PLN 

(słownie: dziesięć groszy) każda akcja; 

b) 2 093 220 (dwa miliony dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela 

serii B o kolejnych numerach od 0 000 001 do 2 093 220 równych i niepodzielnych o wartości 

nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja; 

c) 2 228 914 (dwa miliony dwieście dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset czternaście) akcji zwykłych na 

okaziciela serii C o kolejnych numerach od 0 000 001 do 2 228 914 równych i niepodzielnych o wartości 

nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja; 

d) 169 000 (sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o kolejnych numerach 

od 000 001 do 169 000 równych i niepodzielnych o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) 

każda akcja. 

e) 912.227 (dziewięćset dwanaście tysięcy dwieście dwadzieścia siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii 

E o kolejnych numerach od 000 001 do 912 227, równych i niepodzielnych o wartości nominalnej 0,10 

PLN (dziesięć groszy) każda akcja; 

f) 176.666 (sto siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii 

F o kolejnych numerach od 000 001 do 176 666 równych i niepodzielnych o wartości nominalnej 0,10 

PLN (dziesięć groszy) każda akcja; 

g) 650.000 (sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o kolejnych numerach od 

000 001 do 650 000 równych i niepodzielnych o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda 

akcja. 

h) 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o kolejnych numerach od 000 001 do 

060 000 równych i niepodzielnych o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja.” 

 

Zgodnie z postanowieniem § 9 ust. 4 i 5 Statutu Spółki ustalenie ceny emisyjnej oraz wyłączenie prawa poboru 

dotychczasowych akcjonariuszy zostało dokonane, na mocy uchwały Rady Nadzorczej nr 02/03/2013 z dnia 

5 marca 2013 r. w związku z uchwałą Rady Nadzorczej nr 02/01/2012 z dnia 13 stycznia 2012 r. 

 

Rejestracja akcji serii H nastąpiła w dniu 11 kwietnia 2013 r., na mocy postanowienia Sądu Rejonowego dla m. 

st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. 

 

2.3.3 Podmiot prowadzący rejestr 

 

Podmiotem odpowiedzialnym za prowadzenie systemu rejestracji akcji Emitenta będzie Krajowy Depozyt 

Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Książęcej 4, 00-498 Warszawa. 

Od momentu rejestracji akcji serii H w KDPW nie będą one miały formy dokumentu. Akcje Emitenta będą 

podlegały dematerializacji z chwilą ich rejestracji w KDPW na podstawie umowy, o której mowa w art. 5 Ustawy 

o obrocie instrumentami finansowymi, zawartej przez Emitenta z KDPW. 
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2.3.4 Waluta emitowanych papierów wartościowych  

 

Wartość nominalna akcji Emitenta oznaczona jest w złotych polskich (PLN). 

Wartość nominalna jednej akcji Emitenta wynosi 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy). 

Cena emisyjna akcji serii H wyniosła 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) za jedną akcję, zgodnie z ust. 3 uchwały nr 

1 Zarządu Spółki z dnia 12 marca 2013 r. w związku z uchwałą Rady Nadzorczej nr 02/03/2013 z dnia 5 marca 

2013 r. w wykonaniu uchwały Rady Nadzorczej nr 02/01/2012 z dnia 13 stycznia 2012 r. 

 

3 Określenie zasad dotyczących wypłaty dywidendy 
 

3.1 Oznaczenie dat, od których akcje uczestniczą w dywidendzie 
 

Akcje serii H uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłaty z zysku, zgodnie z ust. 4 uchwały nr 1 Zarządu 

Spółki z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w 

następujący sposób:  

„Jeżeli rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego wynikającego z emisji Akcji Serii H nastąpi do dnia 

dywidendy za rok obrotowy 2012 włącznie, wówczas Akcje Serii H będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy 

od wypłat zysku, jaki przeznaczony zostanie do podziału za rok obrotowy 2012 tj. od dnia 01 stycznia 2012 roku. 

Jeżeli natomiast rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego wynikającego z emisji Akcji Serii H nastąpi po 

dniu dywidendy za rok obrotowy 2012 wówczas Akcje Serii H uczestniczyć będą w dywidendzie od dnia 01 

stycznia 2013 roku.” 

 

Akcje serii H nie są uprzywilejowane co do dywidendy. 

 

Akcje serii A, B, C, D, E, F, G i H są równe w prawach do dywidendy. 

Dywidenda będzie wypłacana w polskich złotych – PLN. 

 

3.2 Określenie podstawowych zasad polityki Emitenta co do wypłaty dywidendy 
w przyszłości 

 

Zgodnie z art. 395 KSH, organem właściwym do powzięcia uchwały o podziale zysku (lub o pokryciu straty) oraz 

o wypłacie dywidendy jest Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które powinno odbyć się w terminie 6 miesięcy po 

upływie każdego roku obrotowego. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala w uchwale o podziale zysku za 

ostatni rok obrotowy wysokość dywidendy, dzień ustalenia prawa do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy 

(art. 348 § 3 KSH). 

 

Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez 

biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez walne zgromadzenie do wypłaty dla nich. Zysk rozdziela się 

w stosunku do liczby akcji. Zgodnie z art. 347 § 2 KSH, jeżeli akcje nie są całkowicie pokryte, zysk rozdziela się 

w stosunku do dokonanych wpłat na akcje. Kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy nie może 

przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty 

przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone na 

wypłatę dywidendy. Kwotę tę należy pomniejszyć o niepokryte straty, akcje własne oraz o kwoty, które zgodnie 

z ustawą lub statutem powinny być przeznaczone z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub 

rezerwowe. 



 

DOKUMENT INFORMACYJNY DIGITAL AVENUE S.A. – seria H Strona | 13  

 
 

Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którzy posiadają na swoim rachunku 

akcje w dniu, który Walne Zgromadzenie określi w swojej uchwale, jako dzień ustalenia prawa do dywidendy. 

Walne Zgromadzenie określa dzień prawa do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy. Warunki i termin 

przekazania dywidendy, w przypadku, gdy Walne Zgromadzenie podejmie decyzję o jej wypłacie, ustalane będą 

zgodnie z zasadami przyjętymi dla spółek publicznych. 

Zgodnie z § 106 ust. 1 Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, Emitent 

jest zobowiązany poinformować KDPW o wysokości dywidendy, o dniu ustalenia prawa do dywidendy 

(określonym w przepisach Kodeksu Spółek Handlowych jako „dzień dywidendy”) oraz terminie wypłaty 

dywidendy. Zgodnie z § 106 ust. 2 Szczegółowych Zasad Działania KDPW, między dniem ustalenia prawa do 

dywidendy a dniem wypłaty dywidendy musi upływać co najmniej 10 dni. Wypłata dywidendy będzie 

następować za pośrednictwem systemu depozytowego KDPW. Wypłata dywidendy przysługującej 

akcjonariuszom posiadającym zdematerializowane akcje spółki publicznej zgodnie z § 112 Szczegółowych Zasad 

Działania KDPW, następuje poprzez pozostawienie przez Emitenta do dyspozycji KDPW środków na realizację 

prawa do dywidendy na wskazanym przez KDPW rachunku pieniężnym lub rachunku bankowym, a następnie 

rozdzielenie przez KDPW środków otrzymanych od Emitenta na rachunku uczestników KDPW, którzy następnie 

przekażą je poszczególne rachunki akcjonariuszy. 

Ostateczna decyzja o wypłacie dywidendy w najbliższych latach uzależniona będzie od potrzeb inwestycyjnych 

Spółki, jej zapotrzebowania na środki. Ustalenie terminów w związku z wypłatą dywidendy oraz operacja 

wypłaty dywidendy jest przeprowadzana zgodnie z regulacjami KDPW. 

 

W 2011 roku Spółka odnotowała stratę netto w wysokości 54.936,43 zł, w związku z czym akcjonariuszom nie 

była wypłacana dywidenda. W dniu 30 czerwca 2012 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na mocy 

uchwały nr 8/2012 podjęło decyzję w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2011 z kapitału zapasowego 

Spółki. 

 

W 2012 roku Spółka odnotowała stratę netto w wysokości 430.040,72 zł, w związku z czym akcjonariuszom nie 

może zostać wypłacona dywidenda. Do dnia sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego nie odbyło 

się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki za rok 2012, które m.in. podjęłoby decyzję w zakresie pokrycia straty 

netto za rok obrotowy 2012. Zarząd Emitenta będzie rekomendował Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu 

pokrycie straty netto za rok obrotowy 2012 zyskami z lat następnych. 

 

W związku z zamiarami inwestycyjnymi Emitenta dotyczącymi w szczególności przeprowadzenia akwizycji 

podmiotów działających w branży usług internetowych oraz koniecznością ponoszenia kosztów związanych 

z wprowadzaniem do oferty nowych produktów Zarząd Spółki będzie rekomendował w najbliższych latach 

Walnemu Zgromadzeniu niewypłacanie dywidendy i pozostawienie zysku netto w Spółce. 

 

4 Streszczenie praw i obowiązków z instrumentów finansowych, 
przewidzianych świadczeń dodatkowych na rzecz Emitenta 
ciążących na nabywcy, a także przewidzianych w statucie lub 
przepisach prawa obowiązkach uzyskania przez nabywcę lub 
zbywcę odpowiednich zezwoleń lub obowiązku dokonania 
określonych zawiadomień 

 

4.1 Streszczenie praw i obowiązków z instrumentów finansowych i zasad ich 
realizacji 
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4.1.1 Prawa majątkowe związane z akcjami Emitenta 

 

Prawo do zbycia akcji 

Zgodnie z art. 337 § 1 KSH akcje są zbywalne. W statucie Emitenta nie zawarto żadnych zapisów 

ograniczających to prawo. 

Akcjonariusz spółki publicznej może przenosić akcje w okresie między dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym 

Zgromadzeniu Spółki (record date) a dniem zakończenia Walnego Zgromadzenia Spółki (art. 406
4
 KSH). 

 

Prawo do udziału w zysku Spółki, tj. prawo do dywidendy  

Akcjonariusze Emitenta, na mocy art. 347 § 1 KSH mają prawo do udziału w zysku spółki wykazanym w jej 

sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne 

Zgromadzenie Spółki do wypłaty akcjonariuszom. Zysk przeznaczony do wypłaty akcjonariuszom Emitenta 

rozdziela się w stosunku do liczby akcji posiadanych przez danego akcjonariusza w dniu dywidendy ustalonym 

przez walne zgromadzenie.  

Wszystkie akcje serii A, B, C, D, E, F, G i H są równe w prawach co do dywidendy. Zgodnie z art. 348 § 3 KSH 

dzień dywidendy, może być wyznaczony na dzień podjęcia uchwały o jej wypłacie lub w okresie kolejnych 

trzech miesięcy, licząc od dnia powzięcia uchwały, z zastrzeżeniem, że należy uwzględnić terminy, które zostały 

określone w regulacjach KDPW. 

Zgodnie z art. 395 § 2 ust. 2 KSH organem właściwym do powzięcia uchwały o podziale zysku (lub o pokryciu 

straty), oraz o wypłacie dywidendy, jest Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które powinno odbyć się 

w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego (art. 395 § 1 KSH). Statut Emitenta nie 

przewiduje żadnego uprzywilejowania co do dywidendy dla akcji serii A, B, C, D, E, F, G i H wprowadzonych do 

Alternatywnego Systemu Obrotu. Tym samym stosuje się zasady ogólne opisane powyżej. Warunki odbioru 

dywidendy ustalane są zgodnie z zasadami znajdującymi zastosowanie dla spółek publicznych. Regulacje w tym 

zakresie zawiera Dział 2 Tytułu czwartego Szczegółowych Zasad Działania KDPW. 

Prawo do wypłaty dywidendy jako roszczenie majątkowe nie wygasa i nie może być wyłączone, jednakże 

podlega przedawnieniu. 

 

Prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji w stosunku do liczby akcji już posiadanych, tj. 

prawo poboru  

Prawo to przysługuje akcjonariuszom na podstawie art. 433 § 1 KSH. W przypadku nowej emisji akcjonariusze 

Emitenta mają prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych przez nich akcji 

(prawo poboru). Prawo poboru odnosi się również do emisji przez Spółkę papierów wartościowych zamiennych 

na akcje Spółki lub inkorporujących prawo zapisu na akcje. W interesie Spółki, zgodnie z przepisami 433 § 2 

KSH, po spełnieniu określonych kryteriów walne zgromadzenie może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy 

Spółki prawa poboru akcji Spółki w całości lub części. 

Dla pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru konieczne jest zapowiedzenie wyłączenia prawa poboru 

w porządku obrad walnego zgromadzenia. Uchwała w przedmiocie wyłączenia prawa poboru dla swojej 

ważności wymaga większości 4/5 głosów (art. 433 § 2 KSH). 

Większość 4/5 głosów nie jest wymagana w przypadku, kiedy uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego 

stanowi, że nowe akcje mają być objęte w całości przez instytucję finansową (subemitenta), z obowiązkiem ich 

oferowania akcjonariuszom celem umożliwienia im wykonania prawa poboru na warunkach określonych 

w uchwale. Większość 4/5 nie jest również wymagana w przypadku, kiedy uchwała stanowi, iż akcje nowej 

emisji mogą być objęte przez subemitenta w przypadku kiedy akcjonariusze, którym służy prawo poboru, nie 

obejmą części lub wszystkich oferowanych im akcji (art. 433 § 3 KSH). 
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Prawo do udziału w majątku pozostałym po przeprowadzeniu likwidacji spółki akcyjnej 

W ramach likwidacji spółki akcyjnej likwidatorzy powinni zakończyć interesy bieżące spółki, ściągając jej 

wierzytelności, wypełnić zobowiązania ciążące na spółce i upłynnić majątek spółki, zgodnie z art. 468 § 1 KSH. 

W myśl art. 474 § 1 KSH, po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli spółki, może nastąpić podział pomiędzy 

akcjonariuszy majątku spółki pozostałego po takim zaspokojeniu lub zabezpieczeniu. Majątek pozostały po 

zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli spółki, stosowanie do art. 474 § 2 KSH, dzieli się pomiędzy 

akcjonariuszy spółki w stosunku do dokonanych przez każdego z akcjonariuszy wpłat na kapitał zakładowy 

spółki. Wielkość wpłat na kapitał zakładowy spółki przez danego akcjonariusza ustala się w oparciu o liczbę 

i wartość posiadanych przez niego akcji. Statut Emitenta nie przewiduje uprzywilejowania w przedmiotowym 

zakresie. 

 

Prawo do ustanowienia zastawu lub użytkowania na akcjach 

Akcje mogą być przedmiotem zastawu lub prawa użytkowania ustanowionego przez ich właściciela. Zgodnie 

z art. 340 § 3 KSH prawo głosu z akcji spółki publicznej, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, 

przysługuje akcjonariuszowi (w sytuacji gdy w ten sposób obciążone akcje są zapisane na rachunkach papierów 

wartościowych w domu maklerskim lub banku prowadzącym rachunki papierów wartościowych). 

 

4.1.2 Prawa korporacyjne związane z akcjami Emitenta 

 

Prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki 

Na podstawie art. 412 § 1 KSH akcjonariusz ma prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.  

Zgodnie z art. 406
1
 KSH prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki przysługuje jedynie osobom, 

które posiadały akcje Spółki na koniec szesnastego dnia poprzedzającego dzień obrad Walnego Zgromadzenia 

(tzw. record date – dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu) oraz zgłosiły żądanie wystawienia 

imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu nie wcześniej niż po ogłoszeniu 

o zwołaniu walnego zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji (record 

date) uczestnictwa w walnym zgromadzeniu (art. 406
3
 § 1 KSH). 

Na podstawie żądania wydawane jest imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w WZ dla akcjonariusza. 

Następnie przedmiotowe zaświadczenie przekazywane jest przez podmiot prowadzący rachunek papierów 

wartościowych akcjonariusza do KDPW w celu sporządzenia przez KDPW i przekazania spółce publicznej 

zbiorczego wykazu uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu z tytułu posiadanych na dzień 

rejestracji uczestnictwa (record date) zdematerializowanych akcji spółki publicznej. 

 

Na podstawie art. 406
3
 KSH akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w Walnym 

Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa 

w walnym zgromadzeniu (na szesnaście dni przed datą WZ) i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. 

Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie 

inwestycyjnej. 

 

W przypadku uprawnionych z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawników i użytkowników, 

którym przysługuje prawo głosu, prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki przysługuje, jeżeli są 

wpisani do księgi akcyjnej na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia. 

 

Prawo głosu 

Z akcjami serii A, B, C, D, E, F, G i H Emitenta związane jest prawo do wykonywania jednego głosu na Walnym 

Zgromadzeniu Spółki.  

Zgodnie z art. 412 § 1 KSH akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo 

głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Zgodnie z art. 412
1
 § 2 KSH w spółce publicznej głos może być oddany 
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przez pełnomocnika, jednakże pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności, 

lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem 

elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu (art. 412
1
 § 2 KSH). 

Zgodnie z art. 411
3
 KSH akcjonariusz może głosować oddzielnie z każdej z posiadanych akcji (split voting), jak 

również, jeżeli uregulowania wewnętrzne Spółki (w ramach regulaminu Walnego Zgromadzenia) przewidują 

taką możliwość to akcjonariusz Spółki może oddać głos drogą korespondencyjną, Ponadto Statut Spółki może 

dopuszczać możliwość udziału akcjonariusza w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji 

elektronicznej (art. 406
5
 § 1 KSH). W obecnym brzmieniu Statutu, nie jest przewidziana powyższa możliwość. 

 

Prawo żądania sprawdzenia listy obecności akcjonariuszy obecnych na Walnym Zgromadzeniu 

Spółki 

Zgodnie z art. 410 § 1 KSH, niezwłocznie po wyborze Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia należy 

sporządzić listę obecności zawierającą spis osób uczestniczących w walnym zgromadzeniu z wymienieniem 

liczby akcji Emitenta, które każdy z tych uczestników przedstawia oraz służących im głosów. Lista ta winna być 

podpisana przez Przewodniczącego i przedłożona do wglądu podczas obrad walnego zgromadzenia. 

Zgodnie z art. 410 § 2 KSH na wniosek akcjonariuszy posiadających co najmniej 10% kapitału zakładowego 

reprezentowanego na walnym zgromadzeniu, lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym 

celu komisję, złożoną z co najmniej 3 osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji. 

 

Prawo do żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz do złożenia 

wniosku o umieszczenie w porządku obrad poszczególnych spraw 

Zgodnie z art. 400 KSH akcjonariusz bądź akcjonariusze posiadający co najmniej 5% kapitału zakładowego Spółki 

mogą żądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia w porządku obrad określonych 

spraw. Żądanie takie akcjonariusz powinien złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Jeżeli 

w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi nadzwyczajne walne zgromadzenie nie 

zostanie zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia 

akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego tego zgromadzenia. Statut 

Emitenta nie przewiduje odmiennych postanowień w tej materii. 

 

Prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 

Zgodnie z art. 399 § 3 KSH akcjonariusze reprezentujący co najmniej 50% kapitału zakładowego lub co najmniej 

50% ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Akcjonariusze wyznaczają 

przewodniczącego tego zgromadzenia. 

 

Prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad 

Na podstawie art. 401 § 1 KSH Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5% kapitału 

zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego 

Zgromadzenia. Żądanie może być zgłoszone w formie elektronicznej. Żądanie powinno być zgłoszone Zarządowi 

Spółki nie później niż 21 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia i zawierać uzasadnienie lub 

projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. 

 

Prawo zgłaszania projektów uchwał 

Na mocy art. 401 § 5 KSH każdy akcjonariusz ma prawo podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty 

uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. 

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5% kapitału zakładowego mogą przed terminem 

walnego zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej 

projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które 

mają zostać wprowadzone do porządku obrad (art. 401 § 4 KSH). 
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Prawo żądania zarządzenia tajnego głosowania 

Zgodnie z art. 420 § 2 każdy z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu ma 

prawo zażądać zarządzenia tajnego głosowania, niezależnie od charakteru podejmowanych uchwał. Statut 

Emitenta nie przewiduje odmiennych postanowień w tej materii. 

 

Prawo żądania wydania odpisów wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad Walnego 

Zgromadzenia Spółki  

Każdy akcjonariusz jest uprawniony do wydania mu odpisów wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad 

najbliższego Walnego Zgromadzenia Spółki zgodnie z art. 407 § 2 KSH. Wniosek taki należy złożyć do Zarządu 

Spółki. Wydanie odpisów wniosków powinno nastąpić nie później niż w terminie tygodnia przed Walnym 

Zgromadzeniem. 

 

Prawo do żądania wyboru Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami 

Na podstawie art. 385 §§ 3 – 6 KSH wybór Rady Nadzorczej, na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co 

najmniej 20% kapitału zakładowego Emitenta, powinien być dokonany w drodze głosowania oddzielnymi 

grupami na najbliższym Walnym Zgromadzeniu, nawet gdy Statut Spółki przewiduje inny sposób powołania 

Rady Nadzorczej. Akcjonariusze reprezentujący na Walnym Zgromadzeniu tę część akcji, która przypada 

z podziału ogólnej liczby akcji reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu przez liczbę członków Rady 

Nadzorczej, mogą utworzyć oddzielną grupę celem wyboru jednego członka Rady Nadzorczej, nie biorą jednak 

udziału w wyborze pozostałych członków Rady Nadzorczej (art. 385 § 5 KSH). Mandaty w Radzie Nadzorczej 

nieobsadzone przez odpowiednią grupę akcjonariuszy, utworzoną zgodnie z zasadami podanymi powyżej, 

obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy akcjonariusze Emitenta, których głosy nie 

zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi 

grupami (art. 385 § 6 KSH). 

W wymienionych powyżej głosowaniach każdej akcji przysługuje tylko jeden głos bez przywilejów lub 

ograniczeń (art. 385 § 9 KSH). 

 

Prawo do zgłoszenia wniosku w sprawie podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały dotyczącej 

powołania rewidenta ds. szczególnych 

Na podstawie art. 84 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy spółki 

publicznej, posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów, Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę 

w sprawie zbadania przez biegłego (rewident do spraw szczególnych), na koszt Spółki, określonego zagadnienia 

związanego z utworzeniem Spółki lub prowadzeniem jej spraw. Akcjonariusze ci mogą w tym celu żądać 

zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub żądać umieszczenia sprawy podjęcia tej uchwały 

w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Emitenta.  

W przypadku gdy Walne Zgromadzenie nie podejmie uchwały zgodnej z treścią wyżej opisanego wniosku 

wystosowanego przez akcjonariusza lub akcjonariuszy, albo podejmie ją z naruszeniem wymogów formalnych 

uchwały opisanych w art. 84 ust. 4 Ustawy o ofercie publicznej, wnioskodawcy mogą w terminie 14 dni od dnia 

podjęcia uchwały, wystąpić do sądu rejestrowego o wyznaczenie wskazanego podmiotu jako rewidenta ds. 

szczególnych 

 

Prawo żądania udzielenia przez Zarząd Spółki informacji dotyczących Spółki 

Stosownie do art. 428 § 1 KSH akcjonariusz może zgłosić w trakcie trwania Walnego Zgromadzenia żądanie 

udzielenia przez Zarząd informacji dotyczących Emitenta, jeżeli udzielenie takich informacji przez Zarząd jest 

uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki jest 

zobowiązany do udzielenia informacji żądanej przez akcjonariusza, jednakże zgodnie z art. 428 § 2 KSH Zarząd 

powinien w określonych wypadkach odmówić udzielenia informacji. Ponadto zgodnie z art. 428 § 5 KSH 
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w przypadku zgłoszenia w trakcie trwania Walnego Zgromadzenia przez akcjonariusza Spółki żądania udzielenia 

przez Zarząd informacji dotyczących Emitenta, Zarząd może udzielić akcjonariuszowi informacji na piśmie poza 

Walnym Zgromadzeniem, jeżeli przemawiają za tym ważne powody. Zarząd jest obowiązany udzielić informacji 

nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas Walnego Zgromadzenia. 

W przypadku zgłoszenia przez akcjonariusza poza Walnym Zgromadzeniem wniosku o udzielenie informacji 

dotyczących Spółki, Zarząd może udzielić akcjonariuszowi informacji na piśmie. Jeżeli udzielenie odpowiedzi na 

pytanie akcjonariusza mogłoby wyrządzić szkodę Spółce, spółce z nią powiązaną lub spółce lub spółdzielni 

zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych 

przedsiębiorstwa, Zarząd Spółki odmawia udzielenia informacji (art. 428 § 6 KSH). 

Zgodnie z art. 6 § 4 i § 5 KSH akcjonariuszowi Emitenta przysługuje także prawo do żądania, aby spółka 

handlowa będąca akcjonariuszem Emitenta udzieliła informacji na piśmie, czy pozostaje ona w stosunku 

dominacji lub zależności w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4) KSH wobec określonej spółki handlowej albo spółdzielni 

będącej akcjonariuszem Emitenta. Akcjonariusz Emitenta uprawniony do złożenia żądania, o którym mowa 

powyżej, może żądać również ujawnienia liczby akcji Emitenta lub głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, 

jakie posiada spółka handlowa, w tym także jako zastawnik, użytkownik lub na podstawie porozumień z innymi 

osobami. 

Akcjonariuszom przysługuje ponadto szereg praw związanych z dokumentacją Emitenta. Najważniejsze z nich 

to: 

– prawo do przeglądania księgi akcyjnej i żądania wydania odpisu księgi akcyjnej (art. 341 § 7 KSH); 

– prawo do otrzymania odpisów sprawozdania Zarządu z działalności Emitenta i sprawozdania 

finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta (art. 395 § 

4 KSH); 

– prawo do przeglądania listy akcjonariuszy w lokalu spółki, prawo do żądania sporządzenia odpisu listy 

akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki, prawo do żądania wydania 

odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem walnego zgromadzenia, prawo do żądania 

przesłania listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna 

być wysłana (art. 407 § 1 i 1
1
 KSH); 

– prawo do przeglądania księgi protokołów Walnego Zgromadzenia oraz prawo do otrzymania 

poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał (art. 421 § 3 KSH); 

– prawo do przeglądania dokumentów związanych z połączeniem, podziałem lub przekształceniem 

Emitenta (art. 505, 540 i 561 KSH). 

 

Prawo do złożenia wniosku do sądu rejestrowego o zobowiązanie Zarządu do udzielenia 

informacji 

Akcjonariusz, któremu odmówiono ujawnienia żądanej informacji ma prawo do złożenia wniosku do sądu 

rejestrowego o zobowiązanie Zarządu do udzielenia informacji, o których mowa w art. 428 § 1 Kodeksu spółek 

handlowych (art. 429 § 1 KSH) lub o zobowiązanie Emitenta do ogłoszenia informacji udzielonych innemu 

akcjonariuszowi poza Walnym Zgromadzeniem na podstawie art. 428 § 4 KSH (art. 429 § 2 KSH). 

 

Prawo akcjonariusza do wystąpienia z powództwem o uchylenie uchwały Walnego 

Zgromadzenia Spółki 

W przypadku gdy uchwała jest sprzeczna ze statutem Spółki bądź dobrymi obyczajami i godzi w interesy 

Emitenta lub ma na celu pokrzywdzenie akcjonariusza stosownie do art. 422 § 1 KSH, akcjonariusz może 

wytoczyć przeciwko Spółce powództwo o uchylenie uchwały podjętej przez Walne Zgromadzenia Spółki. Do 

wystąpienia z powództwem uprawniony jest: 

– zarząd, rada nadzorcza oraz poszczególni członkowie tych organów, 

– akcjonariusz, który głosował przeciwko uchwale Walnego Zgromadzenia, a po jej podjęciu zażądał 

zaprotokołowania swojego sprzeciwu, 
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– akcjonariusz bezzasadnie niedopuszczony do udziału w Walnym Zgromadzeniu, 

– akcjonariusz, który nie był obecny na Walnym Zgromadzeniu, jednakże jedynie w przypadku 

wadliwego zwołania Walnego Zgromadzenia lub też powzięcia uchwały w sprawie nieobjętej 

porządkiem obrad danego Walnego Zgromadzenia.  

Zgodnie z art. 424 § 2 KSH w przypadku spółki publicznej powództwo o uchylenie uchwały Walnego 

Zgromadzenia należy wnieść w terminie miesiąca od dnia otrzymania przez akcjonariusza wiadomości 

o uchwale, nie później jednak niż w terminie trzech miesięcy od dnia powzięcia uchwały przez Walne 

Zgromadzenie. 

 

Prawo do wniesienia powództwa przeciwko członkom władz Emitenta lub innym osobom, które 

wyrządziły szkodę Emitentowi (art. 486 i 487 KSH) 

W przypadku wyrządzenia szkody Emitentowi przez członków organów statutowych Spółki lub inną osobę 

każdy akcjonariusz lub osoba, której służy inny tytuł uczestnictwa w zyskach lub w podziale majątku, może 

wnieść pozew o naprawienie szkody wyrządzonej Emitentowi, a osoby obowiązane do naprawienia szkody nie 

mogą powoływać się w takiej sytuacji na uchwałę Walnego Zgromadzenia udzielającą im absolutorium ani na 

dokonane przez Emitenta zrzeczenie się roszczeń o odszkodowanie, jeżeli Emitent nie wytoczy powództwa 

o naprawienie wyrządzonej mu szkody w terminie roku od dnia ujawnienia czynu wyrządzającego szkodę.  

 

Prawo akcjonariusza do wystąpienia z powództwem o stwierdzenie nieważności uchwały 

Walnego Zgromadzenia sprzecznej z ustawą 

Akcjonariusze, uprawnieni do wystąpienia z powództwem o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki, 

mogą również na mocy art. 425 § 1 KSH wystąpić przeciwko Spółce z powództwem o stwierdzenie nieważności 

uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki sprzecznej z ustawą. Powództwo takie powinno być wniesione 

w terminie trzydziestu dni od dnia ogłoszenia uchwały Walnego Zgromadzenia, nie później jednak niż 

w terminie roku od dnia powzięcia uchwały przez Walne Zgromadzenie. 

 

Prawo do żądania wydania imiennego świadectwa depozytowego i imiennego zaświadczenia 

o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu 

Zgodnie z art. 328 § 6 KSH akcjonariuszom spółki publicznej, posiadającym zdematerializowane akcje Emitenta 

przysługuje uprawnienie do imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący 

rachunek papierów wartościowych oraz do imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym 

Zgromadzeniu Spółki. 

Akcjonariuszom posiadającym zdematerializowane akcje Emitenta nie przysługuje natomiast roszczenie 

o wydanie dokumentu akcji. Roszczenie o wydanie dokumentu akcji zachowują akcjonariusze posiadający akcje 

Emitenta, które nie zostały zdematerializowane. 

 

4.2 Streszczenie obowiązków i ograniczeń z instrumentów finansowych 
 

Uprzywilejowanie osobiste akcjonariuszy 

Statut Spółki nie przewiduje uprzywilejowań osobistych akcjonariuszy. 

 

Uprzywilejowanie akcji Emitenta 

Akcje Emitenta serii A, B, C, D, E, F, G i H nie są akcjami uprzywilejowanymi w rozumieniu art. 351, art. 352 i art. 

353 KSH. 

 

Statutowe ograniczenia w obrocie akcjami Emitenta 

Statut Spółki nie przewiduje żadnych ograniczeń dotyczących obrotu akcjami Emitenta. 
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Ograniczenia wynikające z Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów 

Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów nakłada na przedsiębiorcę obowiązek zgłoszenia zamiaru 

koncentracji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), jeżeli łączny światowy obrót 

przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza 

równowartość 1.000.000.000 euro lub jeżeli łączny obrót na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza 

równowartość 50.000.000 euro. Przy badaniu wysokości obrotu bierze się pod uwagę obrót zarówno 

przedsiębiorców bezpośrednio uczestniczących w koncentracji, jak i pozostałych przedsiębiorców należących do 

grup kapitałowych, do których należą przedsiębiorcy bezpośrednio uczestniczący w koncentracji, a także obrót 

zarówno przedsiębiorcy, nad którym ma zostać przejęta kontrola, jak i jego przedsiębiorców zależnych (art. 16 

Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów). 

Obowiązek zgłoszenia dotyczy m.in. zamiaru: 

1) połączenia dwóch lub więcej samodzielnych przedsiębiorców; 

2) przejęcia - przez nabycie lub objęcie akcji, innych papierów wartościowych, udziałów lub w jakikolwiek 

inny sposób - bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad jednym lub więcej przedsiębiorcami przez 

jednego lub więcej przedsiębiorców; 

3) utworzenia przez przedsiębiorców wspólnego przedsiębiorcy; 

4) nabycia przez przedsiębiorcę części mienia innego przedsiębiorcy (całości lub części przedsiębiorstwa), 

jeżeli obrót realizowany przez to mienie w którymkolwiek z dwóch lat obrotowych poprzedzających 

zgłoszenie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej równowartość 10.000.000 euro. 

Zgodnie z treścią art. 15 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, dokonanie koncentracji przez 

przedsiębiorcę zależnego uważa się za jej dokonanie przez przedsiębiorcę dominującego. 

Nie podlega zgłoszeniu zamiar koncentracji: 

1) jeżeli obrót przedsiębiorcy, nad którym ma nastąpić przejęcie kontroli, przez nabycie lub objęcie akcji, 

innych papierów wartościowych, udziałów lub w jakikolwiek inny sposób - bezpośredniej lub 

pośredniej kontroli nad jednym lub więcej przedsiębiorcami przez jednego lub więcej przedsiębiorców, 

nie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w żadnym z dwóch lat obrotowych 

poprzedzających zgłoszenie równowartości 10.000.000 euro; 

2) polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez instytucję finansową akcji albo udziałów w celu ich 

odsprzedaży, jeżeli przedmiotem działalności gospodarczej tej instytucji jest prowadzone na własny 

lub cudzy rachunek inwestowanie w akcje albo udziały innych przedsiębiorców, pod warunkiem, że 

odsprzedaż ta nastąpi przed upływem roku od dnia nabycia lub objęcia, oraz że: 

a) instytucja ta nie wykonuje praw z tych akcji albo udziałów, z wyjątkiem prawa do dywidendy, 

lub 

b) wykonuje te prawa wyłącznie w celu przygotowania odsprzedaży całości lub części 

przedsiębiorstwa, jego majątku lub tych akcji albo udziałów; 

3) polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez przedsiębiorcę akcji lub udziałów w celu 

zabezpieczenia wierzytelności, pod warunkiem że nie będzie on wykonywał praw z tych akcji lub 

udziałów, z wyłączeniem prawa do ich sprzedaży; 

4) następującej w toku postępowania upadłościowego, z wyłączeniem przypadków, gdy zamierzający 

przejąć kontrolę jest konkurentem albo należy do grupy kapitałowej, do której należą konkurenci 

przedsiębiorcy przejmowanego; 

5) przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej. 

Zgłoszenia zamiaru koncentracji dokonują wspólnie łączący się przedsiębiorcy, wspólnie wszyscy przedsiębiorcy 

biorący udział w utworzeniu wspólnego przedsiębiorcy, przedsiębiorca przejmujący kontrolę, przedsiębiorca 

nabywający część mienia innego przedsiębiorcy. Postępowanie antymonopolowe w sprawach koncentracji 

powinno być zakończone nie później niż w terminie 2 miesięcy od dnia jego wszczęcia. 
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Do czasu wydania decyzji przez Prezesa UOKiK lub upływu terminu, w jakim decyzja powinna zostać wydana, 

przedsiębiorcy, których zamiar koncentracji podlega zgłoszeniu, są obowiązani do wstrzymania się od 

dokonania koncentracji. 

Prezes UOKiK, w drodze decyzji, wydaje zgodę na dokonanie koncentracji, w wyniku której konkurencja na 

rynku nie zostanie istotnie ograniczona, w szczególności przez powstanie lub umocnienie pozycji dominującej 

na rynku. 

Prezes UOKiK może również w drodze decyzji nałożyć na przedsiębiorcę lub przedsiębiorców zamierzających 

dokonać koncentracji obowiązek lub przyjąć ich zobowiązanie, w szczególności do: 

1) zbycia całości lub części majątku jednego lub kilku przedsiębiorców, 

2) wyzbycia się kontroli nad określonym przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami, w szczególności przez 

zbycie określonego pakietu akcji lub udziałów, lub odwołania z funkcji członka organu zarządzającego 

lub nadzorczego jednego lub kilku przedsiębiorców, 

3) udzielenia licencji praw wyłącznych konkurentowi. 

Prezes UOKiK zakazuje, w drodze decyzji, dokonania koncentracji, w wyniku której konkurencja na rynku 

zostanie istotnie ograniczona, w szczególności przez powstanie lub umocnienie pozycji dominującej na rynku, 

jednak w przypadku gdy odstąpienie od zakazu koncentracji jest uzasadnione, a w szczególności przyczyni się 

ona do rozwoju ekonomicznego lub postępu technicznego albo może ona wywrzeć pozytywny wpływ na 

gospodarkę narodową, zezwala na dokonanie takiej koncentracji. 

Prezes UOKiK może uchylić opisane wyżej decyzje, jeżeli zostały one oparte na nierzetelnych informacjach, za 

które są odpowiedzialni przedsiębiorcy uczestniczący w koncentracji, lub jeżeli przedsiębiorcy nie spełniają 

określonych w decyzji warunków. Jednak jeżeli koncentracja została już dokonana, a przywrócenie konkurencji 

na rynku nie jest możliwe w inny sposób, Prezes UOKiK może, w drodze decyzji, określając termin jej wykonania 

na warunkach określonych w decyzji, nakazać w szczególności: 

1) podział połączonego przedsiębiorcy na warunkach określonych w decyzji; 

2) zbycie całości lub części majątku przedsiębiorcy; 

3) zbycie udziałów lub akcji zapewniających kontrolę nad przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami lub 

rozwiązanie spółki, nad którą przedsiębiorcy sprawują wspólną kontrolę, z zastrzeżeniem że decyzja 

taka nie może być wydana po upływie 5 lat od dnia dokonania koncentracji. 

Z powodu niedochowania obowiązków, wynikających z Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, Prezes 

UOKiK może nałożyć na przedsiębiorcę w drodze decyzji karę pieniężną w wysokości nie większej niż 10% 

przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym, poprzedzającym rok nałożenia kary, jeżeli przedsiębiorca ten, 

choćby nieumyślnie, dokonał koncentracji bez uzyskania zgody. 

Prezes UOKiK może również nałożyć na przedsiębiorcę, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości, 

stanowiącej równowartość do 50.000.000 euro, jeżeli, choćby nieumyślnie, we wniosku, o którym mowa w art. 

23 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, lub w zgłoszeniu zamiaru koncentracji, podał nieprawdziwe 

dane, a także jeśli nie udzielił informacji żądanych przez Prezesa UOKiK na podstawie art. 19 ust. 3 bądź udzielił 

informacji nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd. 

Prezes UOKiK może również nałożyć na przedsiębiorcę, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości, 

stanowiącej równowartość do 10.000 euro za każdy dzień zwłoki w wykonaniu m.in. wyroków sądowych 

w sprawach z zakresu koncentracji. 

Prezes UOKiK może, w drodze decyzji, nałożyć na osobę pełniącą funkcję kierowniczą lub wchodzącą w skład 

organu zarządzającego przedsiębiorcy lub związku przedsiębiorców karę pieniężną w wysokości do 

pięćdziesięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia, w szczególności w przypadku, jeżeli osoba ta nie zgłosiła 

zamiaru koncentracji. 

W przypadku niewykonania decyzji, Prezes UOKiK może, w drodze decyzji, dokonać podziału przedsiębiorcy. Do 

podziału spółki stosuje się odpowiednio przepisy art. 528-550 Kodeksu Spółek Handlowych. Prezesowi UOKiK 

przysługują kompetencje organów spółek uczestniczących w podziale. 
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Prezes UOKiK może ponadto wystąpić do sądu o unieważnienie umowy lub podjęcie innych środków prawnych, 

zmierzających do przywrócenia stanu poprzedniego. 

Przy ustalaniu wysokości kar pieniężnych Prezes UOKiK uwzględnia w szczególności okres, stopień oraz 

okoliczności uprzedniego naruszenia przepisów ustawy. 

 

Ograniczenia wynikające z Rozporządzenie Rady (WE) nr 139/2004 w sprawie kontroli 

koncentracji przedsiębiorstw 

Wymogi w zakresie kontroli koncentracji, mające wpływ na obrót akcjami, wynikają także z regulacji zawartych 

w Rozporządzeniu Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji 

przedsiębiorców (zwanego dalej Rozporządzeniem w Sprawie Koncentracji). 

Rozporządzenie w Sprawie Koncentracji zawiera uregulowania dotyczące tzw. Koncentracji o wymiarze 

wspólnotowym, a więc obejmujących przedsiębiorstwa i powiązane z nimi podmioty, które przekraczają 

określone progi obrotu towarami i usługami. 

Rozporządzenie w Sprawie Koncentracji obejmuje wyłącznie koncentracje prowadzące do trwałej zmiany 

struktury własnościowej w przedsiębiorstwie. Koncentracje wspólnotowe podlegają zgłoszeniu do Komisji 

Europejskiej przed ich ostatecznym dokonaniem, a po: 

a) zawarciu umowy, 

b) ogłoszeniu publicznej oferty, lub 

c) przejęciu większościowego udziału. 

Zawiadomienia Komisji Europejskiej na podstawie Rozporządzenia w Sprawie Koncentracji można również 

dokonać w przypadku, gdy przedsiębiorstwa posiadają wstępny zamiar w zakresie dokonania koncentracji 

o wymiarze wspólnotowym. 

Zawiadomienie Komisji służy uzyskaniu jej zgody na dokonanie takiej koncentracji. Koncentracja 

przedsiębiorstw posiada wymiar wspólnotowy w następujących przypadkach: 

a) gdy łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw, uczestniczących w koncentracji, wynosi więcej 

niż 5 miliardów euro, oraz 

b) gdy łączny obrót przypadający na Wspólnotę Europejską każdego z co najmniej dwóch przedsiębiorstw 

uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 250 milionów euro, chyba że każde z przedsiębiorstw 

uczestniczących w koncentracji uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich łącznych obrotów, 

przypadających na Wspólnotę, w jednym i tym samym państwie członkowskim. 

Koncentracja przedsiębiorstw ma wymiar wspólnotowy również w przypadku, gdy; 

a) łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 

2,5 miliarda euro, 

b) w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich przedsiębiorstw 

uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 milionów euro, 

c) w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich przedsiębiorstw 

uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 milionów euro, z czego łączny obrót co najmniej 

dwóch przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi co najmniej 25 milionów euro, oraz  

d) łączny obrót, przypadający na Wspólnotę Europejską, każdego z co najmniej dwóch przedsiębiorstw 

uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 milionów euro, chyba że każde z przedsiębiorstw 

uczestniczących w koncentracji uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich łącznych obrotów 

przypadających na Wspólnotę w jednym i tym samym państwie członkowskim. 

 

Obowiązki i ograniczenia wynikające z Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi 

Obrót akcjami Emitenta, jako akcjami spółki publicznej podlega ograniczeniom określonym w Ustawie o obrocie 

instrumentami finansowymi, która wraz z Ustawą o nadzorze nad rynkiem kapitałowym i Ustawą o ofercie 

publicznej zastąpiły poprzednio obowiązujące przepisy prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi. 

Na podstawie art. 154 ust. 1, art. 156 ust.4 pkt 3, art. 159 oraz 161a ust. 1 w związku z art. 39 ust. 4 pkt. 3 

Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi zapisy wskazane poniżej odnoszą się zarówno do instrumentów 
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dopuszczonych do obrotu jak i będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku 

regulowanym oraz do instrumentów finansowych wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu lub 

będących przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie. 

 

Zgodnie z art. 154 ust. 1 Informacją poufną w rozumieniu ustawy jest - określona w sposób precyzyjny - 

informacja dotycząca, bezpośrednio lub pośrednio, jednego lub kilku emitentów instrumentów finansowych, 

jednego lub kilku instrumentów finansowych albo nabywania lub zbywania takich instrumentów, która nie 

została przekazana do publicznej wiadomości, a która po takim przekazaniu mogłaby w istotny sposób wpłynąć 

na cenę tych instrumentów finansowych lub na cenę powiązanych z nimi pochodnych instrumentów 

finansowych, przy czym dana informacja: 

1. jest określona w sposób precyzyjny, wtedy gdy wskazuje na okoliczności lub zdarzenia, które wystąpiły 

lub których wystąpienia można zasadnie oczekiwać, a jej charakter w wystarczającym stopniu 

umożliwia dokonanie oceny potencjalnego wpływu tych okoliczności lub zdarzeń na cenę lub wartość 

instrumentów finansowych lub na cenę powiązanych z nimi pochodnych instrumentów finansowych; 

2. mogłaby po przekazaniu do publicznej wiadomości w istotny sposób wpłynąć na cenę lub wartość 

instrumentów finansowych lub na cenę powiązanych z nimi pochodnych instrumentów finansowych, 

wtedy gdy mogłaby ona zostać wykorzystana przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych przez 

racjonalnie działającego inwestora; 

3. w odniesieniu do osób zajmujących się wykonywaniem dyspozycji dotyczących instrumentów 

finansowych, ma charakter informacji poufnej, również wtedy gdy została przekazana tej osobie przez 

inwestora lub inną osobę mającą wiedzę o takich dyspozycjach, i dotyczy składanych przez inwestora 

dyspozycji nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, przy spełnieniu przesłanek określonych 

w pkt 1 i 2. 

 

Zgodnie z art. 156 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi osoby posiadające informację poufną 

w związku z pełnieniem funkcji w organach spółki, posiadaniem w spółce akcji lub udziałów lub w związku 

z dostępem do informacji poufnej z racji zatrudnienia, wykonywania zawodu, a także stosunku zlecenia lub 

innego stosunku prawnego o podobnym charakterze, posiadające informację poufną w wyniku popełnienia 

przestępstwa lub posiadające informację poufną pozyskaną w inny sposób, a przy dołożeniu należytej 

staranności mogły się dowiedzieć, że jest to informacja poufna –nie mogą wykorzystywać ani ujawniać takiej 

informacji, a także udzielać rekomendacji lub nakłaniać inną osobę na podstawie informacji poufnej do nabycia 

lub zbycia instrumentów finansowych, których dotyczy ta informacja. Ponadto w odniesieniu do osób prawnych 

lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, które uzyskały informację poufną 

w związku z art. 156 ust. 3 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, powyższy zakaz dotyczy także osób 

fizycznych, które uczestniczą w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych w imieniu lub na rzecz tej osoby prawnej 

lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej. 

Wykorzystywaniem informacji poufnej jest zgodnie z art. 156 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami 

finansowymi nabywanie lub zbywanie, na rachunek własny lub osoby trzeciej, instrumentów finansowych, 

w oparciu o informację poufną będącą w posiadaniu tej osoby, albo dokonywanie, na rachunek własny lub 

osoby trzeciej, innej czynności prawnej powodującej lub mogącej powodować rozporządzenie takimi 

instrumentami finansowymi, jeżeli instrumenty te są wprowadzone m.in. do alternatywnego systemu obrotu.  

Z kolei zgodnie z art. 156 ust. 5 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ujawnianiem informacji poufnej 

jest przekazywanie, umożliwianie lub ułatwianie wejścia w posiadanie przez osobę nieuprawnioną informacji 

poufnej dotyczącej:  

1) jednego lub kilku emitentów lub wystawców instrumentów finansowych, o których mowa 

w art. 156 ust. 4 pkt.1, 

2) jednego lub kilku instrumentów finansowych wskazanych w art. 156 ust. 4 pkt 1,  

3) nabywania albo zbywania instrumentów finansowych wskazanych w art. 156 ust. 4. 
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W związku z art. 159 oraz art. 161a ust. 1 członkowie zarządu, rady nadzorczej, prokurenci lub pełnomocnicy 

Emitenta lub wystawcy, jego pracownicy, biegli rewidenci albo inne osoby pozostające z tym Emitentem lub 

wystawcą w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze, nie mogą nabywać lub 

zbywać na rachunek własny lub osoby trzeciej akcji Emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji Emitenta 

oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych w czasie obowiązywania okresu zamkniętego. 

Osoby wskazane powyżej ponadto nie mogą dokonywać na rachunek własny lub na rachunek osoby trzeciej 

innych czynności prawnych, powodujących lub mogących powodować rozporządzenie takimi instrumentami 

finansowymi, w czasie trwania okresu zamkniętego, o którym mowa w art. 159 ust. 2 Ustawy o obrocie 

instrumentami finansowymi. Jednocześnie zakaz ten odnosi się do działania powyższych osób jako organów 

osób prawnych, a w szczególności do podejmowania czynności, których celem jest doprowadzenie do nabycia 

lub zbycia przez daną osobę prawną, na rachunek własny bądź osoby trzeciej, akcji Emitenta, praw pochodnych 

dotyczących akcji Emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych lub mogących 

powodować rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi przez tę osobę prawną, na rachunek własny lub 

osoby trzeciej.  

Powyższych ograniczeń nie stosuje się do czynności dokonywanych: 

1) przez podmiot prowadzący działalność maklerską, któremu osoba wskazana powyżej zleciła 

zarządzanie portfelem instrumentów finansowych w sposób wyłączający ingerencję tej osoby 

w podejmowane na jej rachunek decyzje inwestycyjne, 

2) w wykonaniu umowy zobowiązującej do zbycia lub nabycia akcji Emitenta, praw pochodnych 

dotyczących akcji Emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych zawartej na 

piśmie z datą pewną przed rozpoczęciem biegu danego okresu zamkniętego, 

3) w wyniku złożenia przez osobę wskazaną powyżej zapisu w odpowiedzi na ogłoszone wezwanie do 

zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, zgodnie z przepisami ustawy o ofercie publicznej,  

4) w związku z obowiązkiem ogłoszenia przez osobę wskazaną powyżej, wezwania do zapisywania się na 

sprzedaż lub zamianę akcji, zgodnie z przepisami ustawy o ofercie publicznej, 

5) w związku z wykonaniem przez dotychczasowego akcjonariusza Emitenta prawa poboru, 

6) w związku z ofertą skierowaną do pracowników lub osób wchodzących w skład statutowych organów 

Emitenta, pod warunkiem że informacja na temat takiej oferty była publicznie dostępna przed 

rozpoczęciem biegu danego okresu zamkniętego.  

Okresem zamkniętym jest: 

 okres od wejścia w posiadanie przez osobę fizyczną informacji poufnej dotyczącej Emitenta lub 

instrumentów finansowych, spełniających warunki określone w art. 156 ust. 4 Ustawy o obrocie 

instrumentami finansowymi do przekazania tej informacji do publicznej wiadomości, 

 w przypadku raportu rocznego – dwa miesiące przed przekazaniem raportu do publicznej 

wiadomości lub okres pomiędzy końcem roku obrotowego a przekazaniem tego raportu do 

publicznej wiadomości, gdyby okres ten był krótszy od pierwszego ze wskazanych, chyba że osoba 

fizyczna nie posiadała dostępu do danych finansowych, na podstawie których został sporządzony 

raport, 

 w przypadku raportu kwartalnego – dwa tygodnie przed przekazaniem raportu do publicznej 

wiadomości lub okres pomiędzy dniem zakończenia danego kwartału a przekazaniem tego raportu 

do publicznej wiadomości, gdyby okres ten był krótszy od pierwszego ze wskazanych, chyba że 

osoba fizyczna nie posiadała dostępu do danych finansowych, na podstawie których został 

sporządzony raport. 

Osoby wchodzące w skład organów zarządzających lub nadzorczych Emitenta albo będące prokurentami, inne 

osoby pełniące w strukturze organizacyjnej Emitenta funkcje kierownicze, które posiadają stały dostęp do 

informacji poufnych dotyczących bezpośrednio lub pośrednio tego Emitenta oraz kompetencje w zakresie 

podejmowania decyzji wywierających wpływ na jego rozwój i perspektywy prowadzenia działalności 
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gospodarczej, są obowiązane do przekazywania KNF informacji o zawartych przez te osoby oraz osoby blisko 

z nimi powiązane, o których mowa w art. 160 ust. 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, na własny 

rachunek, transakcjach nabycia lub zbycia akcji Emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji Emitenta oraz 

innych instrumentów finansowych powiązanych z tymi papierami wartościowymi, dopuszczonych do obrotu na 

rynku regulowanym lub będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na takim rynku a także 

instrumentów wprowadzanych do alternatywnego systemu obrotu. 

 

Na podstawie art. 175 ust. 1 Ustawy o obrocie na osobę, która nie wykonała lub nienależycie wykonała 

obowiązek wynikający z art. 160 ust. 1 tej ustawy, Komisja Nadzoru Finansowego może nałożyć w drodze 

decyzji administracyjnej karę pieniężną do wysokości 100 tys. złotych. Jeżeli jednak osoba ta zleciła 

uprawnionemu podmiotowi, prowadzącemu działalność maklerską zarządzanie portfelem jej papierów 

wartościowych, w sposób który wyłącza jej ingerencję w podejmowane na jej rachunek decyzje albo przy 

zachowaniu należytej staranności nie wiedziała lub nie mogła się dowiedzieć o dokonaniu transakcji kara, 

o której mowa powyżej nie zostanie nałożona. 

 

Obowiązki i ograniczenia wynikające z Ustawy o ofercie publicznej 

Zgodnie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej, każdy: 

 kto osiągnął lub przekroczył 5%, 10%, 15 %, 20%, 25%, 33%, 33
1
/3%, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby 

głosów w spółce publicznej, 

 kto posiadał co najmniej 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33
1
/3%, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby 

głosów w tej spółce i w wyniku zmniejszenia tego udziału osiągnął odpowiednio 5%, 10%, 15%, 20%, 

25%, 33%, 33
1
/3%, 50%, 75% albo 90% lub mniej ogólnej liczby głosów, 

 kogo dotyczy zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów, o co najmniej 

1% ogólnej liczby głosów. 

jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym Komisję oraz spółkę, nie później niż w terminie 4 dni roboczych 

od dnia, w którym dowiedział się o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów lub przy zachowaniu należytej 

staranności mógł się o niej dowiedzieć.  

 

Zawiadomienie, o którym mowa powyżej, zawiera informacje o: 

a) dacie i rodzaju zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie; 

b) liczbie akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym 

spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów; 

c) liczbie aktualnie posiadanych akcji i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz 

o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów; 

d) informacje dotyczące zamiarów dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 

miesięcy od złożenia zawiadomienia oraz celu zwiększania tego udziału – w przypadku gdy 

zawiadomienie jest składane w związku z osiągnięciem lub przekroczeniem 10 % ogólnej liczby głosów; 

e) podmiotach zależnych od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadających akcje spółki; 

f) osobach, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o ofercie publicznej. 

W przypadku gdy podmiot zobowiązany do dokonania zawiadomienia posiada akcje różnego rodzaju, 

zawiadomienie powinno zawierać także informacje określone w pkt 2 i 3 powyżej, odrębnie dla akcji każdego 

rodzaju. Zawiadomienie, o którym mowa powyżej, może być sporządzone w języku angielskim. 

 

Obowiązki określone w art. 69 spoczywają również na podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony próg 

ogólnej liczby głosów w związku z: 

1) zajściem innego niż czynność prawna zdarzenia prawnego; 

2) nabywaniem lub zbywaniem instrumentów finansowych, z których wynika bezwarunkowe prawo lub 

obowiązek nabycia już wyemitowanych akcji spółki publicznej; 
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3) pośrednim nabyciem akcji spółki publicznej. 

 

Obowiązki określone w art. 69 powstają również w przypadku gdy prawa głosu są związane z papierami 

wartościowymi stanowiącymi przedmiot zabezpieczenia; nie dotyczy to sytuacji, gdy podmiot, na rzecz którego 

ustanowiono zabezpieczenie, ma prawo wykonywać prawo głosu i deklaruje zamiar wykonywania tego prawa – 

w takim przypadku prawa głosu uważa się za należące do podmiotu, na rzecz którego ustanowiono 

zabezpieczenie. 

 

Zgodnie z art. 87 Ustawy o ofercie publicznej obowiązki określone powyżej spoczywają również na: 

1) również na podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony w ustawie próg ogólnej liczby głosów 

w związku z nabywaniem lub zbywaniem kwitów depozytowych wystawionych w związku z akcjami 

spółki publicznej; 

2) na funduszu inwestycyjnym – również w przypadku, gdy osiągnięcie lub przekroczenie danego progu 

ogólnej liczby głosów określonego w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji łącznie 

przez: 

 inne fundusze inwestycyjne zarządzane przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych, 

 inne fundusze inwestycyjne utworzone poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzane 

przez ten sam podmiot; 

3) również na podmiocie, w przypadku którego osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby 

głosów określonego w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji: 

 przez osobę trzecią w imieniu własnym, lecz na zlecenie lub na rzecz tego podmiotu, 

z wyłączeniem akcji nabytych w ramach wykonywania czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 

pkt 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, 

 w ramach wykonywania czynności polegających na zarządzaniu portfelami, w skład których 

wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, zgodnie z przepisami ustawy 

o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawy o funduszach inwestycyjnych - w zakresie akcji 

wchodzących w skład zarządzanych portfeli papierów wartościowych, z których podmiot ten, jako 

zarządzający, może w imieniu zleceniodawców wykonywać prawo głosu na walnym zgromadzeniu, 

 przez osobę trzecią, z którą ten podmiot zawarł umowę, której przedmiotem jest przekazanie 

uprawnienia do wykonywania prawa głosu; 

4) również na pełnomocniku, który w ramach reprezentowania akcjonariusza na walnym zgromadzeniu 

został upoważniony do wykonywania prawa głosu z akcji spółki publicznej, jeżeli akcjonariusz ten nie 

wydał wiążących pisemnych dyspozycji co do sposobu głosowania; 

5) również łącznie na wszystkich podmiotach, które łączy pisemne lub ustne porozumienie dotyczące 

nabywania przez te podmioty akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na walnym 

zgromadzeniu lub prowadzenia trwałej polityki wobec spółki, chociażby tylko jeden z tych podmiotów 

podjął lub zamierzał podjąć czynności powodujące powstanie tych obowiązków;  

6) na podmiotach, które zawierają porozumienie, o którym mowa w pkt 5, posiadając akcje spółki 

publicznej, w liczbie zapewniającej łącznie osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby 

głosów określonego w tych przepisach. 

W przypadkach, o których mowa w pkt 5 oraz 6, obowiązki określone w tym rozdziale mogą być wykonywane 

przez jedną ze stron porozumienia, wskazaną przez strony porozumienia. 

 

Istnienie porozumienia, o którym mowa w pkt 5, domniemywa się w przypadku posiadania akcji spółki 

publicznej przez: 

 małżonków, ich wstępnych, zstępnych i rodzeństwo oraz powinowatych w tej samej linii lub stopniu, 

jak również osoby pozostające w stosunku przysposobienia, opieki i kurateli; 

 osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym; 
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 mocodawcę lub jego pełnomocnika, niebędącego firmą inwestycyjną, upoważnionego do 

dokonywania na rachunku papierów wartościowych czynności zbycia lub nabycia papierów 

wartościowych; 

 jednostki powiązane w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. 

 

Do liczby głosów, która powoduje powstanie obowiązków określonych we wskazanych powyżej zapisach wlicza 

się: 

 liczbę głosów posiadanych przez podmioty zależne – po stronie podmiotu dominującego; 

 liczbę głosów z akcji objętych pełnomocnictwem – po stronie pełnomocnika, który został upoważniony 

do wykonywania prawa głosu zgodnie z pkt 4,  

 liczbę głosów z wszystkich akcji, nawet jeżeli wykonywanie z nich prawa głosu jest ograniczone lub 

wyłączone z mocy statutu, umowy lub przepisu prawa. 

 

Obowiązki określone w zapisach powyżej powstają również w przypadku, gdy prawa głosu są związane 

z papierami wartościowymi zdeponowanymi lub zarejestrowanymi w podmiocie, który może nimi rozporządzać 

według własnego uznania. 

 

Na podstawie art. 89 Ustawy o ofercie publicznej akcjonariusz nie może wykonywać prawa głosu z akcji spółki 

publicznej będących przedmiotem czynności prawnej lub innego zdarzenia prawnego powodującego 

osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów, jeżeli osiągnięcie lub przekroczenie tego 

progu nastąpiło z naruszeniem obowiązków określonych odpowiednio w art. 69. 

W przypadku naruszenia zakazu, o którym mowa powyżej prawo głosu wykonane z akcji spółki publicznej nie 

jest uwzględniane przy obliczaniu wyniku głosowania nad uchwałą walnego zgromadzenia, z zastrzeżeniem 

przepisów innych ustaw. 

Zgodnie z art. 75 ust. 4 Ustawy o ofercie publicznej, przedmiotem obrotu nie mogą być akcje obciążone 

zastawem, do chwili jego wygaśnięcia. Wyjątkiem jest przypadek, gdy nabycie tych akcji następuje 

w wykonaniu umowy, o ustanowieniu zabezpieczenia finansowego, w rozumieniu Ustawy z dnia 2 kwietnia 

2004 roku, o niektórych zabezpieczeniach finansowych (Dz. U. nr 91, poz. 871). 

 

Z instrumentami będącymi przedmiotem wprowadzenia do Alternatywnego Systemu Obrotu nie wiążą się 

żadne inne, niż wskazane powyżej, ograniczenia w obrocie instrumentami finansowymi Emitenta. 

 

4.3 Przewidziane świadczenia dodatkowe na rzecz Emitenta ciążące na nabywcy 
 

Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego z instrumentami finansowymi wprowadzanymi do 

Alternatywnego Systemu Obrotu, na podstawie niniejszego dokumentu, nie wiążą się żadne dodatkowe 

świadczenia ciążące na nabywcy instrumentów finansowych wobec Emitenta. 

 

4.4 Przewidziane w statucie lub przepisach prawa obowiązki uzyskania przez 
nabywcę lub zbywcę odpowiednich zezwoleń lub obowiązki dokonania 
określonych zawiadomień 

 

W opinii Zarządu Spółki i zgodnie z jego najlepszą wiedzą, na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego, 

nabywca lub zbywca instrumentów finansowych nie jest zobligowany do przekazania innych informacji niż 

wynikające z zapisów pkt 4.2 niniejszego Dokumentu Informacyjnego. 
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5 Wskazanie osób zarządzających Emitentem, Autoryzowanego 
Doradcy oraz podmiotów dokonujących badania sprawozdań 
finansowych Emitenta (wraz ze wskazaniem biegłych rewidentów 
dokonujących badania) 

 

5.1 Osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta 
 

5.1.1 Zarząd Emitenta 

 

Tabela 4 Zarząd Emitenta 

Imię i nazwisko Stanowisko 
Kadencja 

Od Do 

Piotr Bocheńczak Prezes Zarządu 06.03.2013 05.03.2015 

Źródło: Emitent 

 

Zgodnie z § 20 Statutu Spółki, Zarząd Emitenta może składać się z jednego do trzech członków, w tym Prezesa 

Zarządu, powoływanych na okres wspólnej, dwuletniej kadencji. 

Zgodnie z art. 369 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych mandat Członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia 

walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji 

zarządu. Nadto, zgodnie z art. 369 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, mandat członka Zarządu wygasa wskutek 

śmierci, rezygnacji albo odwołania członka Zarządu ze składu Zarządu. 

 

Członkowie Zarządu Emitenta są powoływani przez Radę Nadzorczą. Rada Nadzorcza może odwołać członka 

Zarządu lub cały Zarząd Emitenta przed upływem kadencji, jak również zawiesić w czynnościach poszczególnych 

członków Zarządu lub cały Zarząd. 

 

Aktualnie działający Zarząd Emitenta to Zarząd czwartej kadencji, która rozpoczęła się z dniem 6 marca 2013 r. i 

zakończy się z dniem 5 marca 2015 r. 

 

Ponieważ członków Zarządu Emitenta powołuje się na wspólną kadencję, dlatego też data powołania do składu 

Zarządu nie ma wpływu na datę końcową kadencji, która jest wspólna dla wszystkich członków Zarządu, 

działającego w ramach danej kadencji. 

 

Aktualny Zarząd Emitenta jest jednoosobowy, w skład którego wchodzi Prezes Zarządu Pan Piotr Bocheńczak. 

Zgodnie z § 22 ust.1 Statutu Spółki w przypadku powołania jednoosobowego Zarządu, skuteczna reprezentacja 

jest wykonywana przez Prezesa Zarządu. 

 

Pan Piotr Bocheńczak został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki na mocy uchwały Rady Nadzorczej 

nr 04/03/2013 z dnia 5 marca 2013 r., która weszła w życie z dniem 6 marca 2013 r. 

 

 Pan Piotr Bocheńczak – Prezes Zarządu 

Piotr Bocheńczak związany jest z Digital Avenue od 2010 r. Był współzałożycielem spółki Styl.Media sp. z o.o. - 

wydawcy portalu Styl.fm - gdzie odpowiadał m.in. za działy IT i rozwoju portali. Po połączeniu z Digital Avenue 

S.A. zarządzał portalami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej. Od 6 marca 2013 r. jest Prezesem Zarządu 
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Digital Avenue S.A. W Spółce skupi się na dalszym rozwoju serwisów wchodzących w skład grupy kapitałowej 

oraz rozwinięciem działalności w zakresie e-commerce. 

 

5.1.2 Rada Nadzorcza Emitenta 

 

Tabela 5 Rada Nadzorcza Emitenta 

Imię i nazwisko Stanowisko 
Kadencja 

Od Do 

Sylwester Janik Przewodniczący Rady Nadzorczej 15.07.2011 28.06.2014 

Piotr Pajewski Członek Rady Nadzorczej 15.07.2011 28.06.2014 

Tomasz Dalach Członek Rady Nadzorczej 29.06.2011 28.06.2014 

Olgierd Świda Członek Rady Nadzorczej 29.06.2011 28.06.2014 

Piotr Wąsowski Członek Rady Nadzorczej 06.03.2013 28.06.2014 

Źródło: Emitent 

 

Zgodnie z § 26 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków, w tym Przewodniczącego 

i Wiceprzewodniczącego. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej, trzyletniej kadencji. 

 

Zgodnie z art. 369 § 4 i z art. 386 § 2 Kodeksu spółek handlowych, mandat członka Rady Nadzorczej wygasa 

najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które zatwierdza sprawozdanie finansowe za 

ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. Nadto, zgodnie z art. 369 § 5 i 386 § 2 

Kodeksu Spółek Handlowych, mandat członka Rady Nadzorczej wygasa wskutek śmierci, rezygnacji albo 

odwołania członka Rady Nadzorczej ze składu Rady Nadzorczej. 

 

Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego Statut Emitenta przewiduje następujące 

uprawnienia (§ 26 ust. 3-5 lit. Statutu): 

„3. Członkowie Rady Nadzorczej będą powoływani i odwoływani w następujący sposób: 

a) Tak długo jak MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, z wydzielonym subfunduszem 

MCI.TechVentures 1.0. będzie posiadać akcje Spółki, stanowiące nie mniej niż 33% (trzydzieści trzy 

procent) kapitału zakładowego Spółki MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, 

z wydzielonym subfunduszem MCI.TechVentures 1.0. będzie powoływać i odwoływać dwóch członków 

Rady Nadzorczej. Tak długo jak MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, z wydzielonym 

subfunduszem MCI.TechVentures 1.0. będzie posiadać akcje Spółki, stanowiące nie mniej niż 10% 

(dziesięć procent) kapitału zakładowego Spółki MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, 

z wydzielonym subfunduszem MCI.TechVentures 1.0. będzie powoływać i odwoływać jednego członka 

Rady Nadzorczej. MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, z wydzielonym subfunduszem 

MCI.TechVentures 1.0. będzie wskazywać Przewodniczącego Rady Nadzorczej spośród Członków Rady 

Nadzorczej. 

b) Tomasz Pruszczyński, Damian Rutkowski, Tomasz Dwornicki, Maciej Zawisza de Sulima, Arkadiusz 

Seńko będą posiadać wspólnie prawo do powołania i odwołania jednego Członka Rady Nadzorczej 

Digital Avenue, tak długo jak będą posiadać łącznie co najmniej 5% (pięć procent) ogólnej liczby głosów 

na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz nie zostaną zrealizowane Opcje Put o których mowa 

w paragrafach 6 i 7 Umowy Inwestycyjnej z dnia 16 lipca 2007 r. zawartej pomiędzy wyżej 

wymienionymi a Spółką Medousa Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku, czyli do końca 2010. 
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c) prawo do powoływania lub odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej Digital Avenue będzie 

przysługiwało łącznie Piotrowi Wąsowskiemu i Piotrowi Bocheńczakowi, tak długo jak będą posiadać 

łącznie co najmniej 10% (dziesięć procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. 

d) pozostałych członków Rady Nadzorczej będzie powoływać i odwoływać Walne Zgromadzenie. 

4. Powołanie i odwołanie członka Rady Nadzorczej w trybie określonym § 26 ust. 3 punkty a)-c) powyżej jest 

dokonywane w drodze pisemnego oświadczenia (pisemnych oświadczeń) złożonego (złożonych) w biurze 

Zarządu Spółki.  

5. W przypadku, gdy:  

1) Posiadana ilość głosów na Walnym Zgromadzeniu przez MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny 

Zamknięty z wydzielonym subfunduszem MCI.TechVnetures 1.0 spadnie poniżej 33% (trzydzieści trzy 

procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, wygasa mandat jednego członka Rady 

Nadzorczej powołanego przez MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, z wydzielonym 

subfunduszem MCI.TechVentures 1.0. Wskazania członka Rady Nadzorczej, którego mandat wygasa 

dokonuje MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z wydzielonym subfunduszem 

MCI.TechVnetures 1.0. W przypadku, gdy posiadana ilość głosów na Walnym Zgromadzeniu przez 

MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, z wydzielonym subfunduszem 

MCI.TechVentures 1.0. spadnie poniżej 10% (dziesięć procent) ogólnej liczby głosów na Walnym 

Zgromadzeniu Spółki wygasa mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przez MCI 

MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, z wydzielonym subfunduszem 

MCI.TechVentures 1.0. 

2) Posiadana ilość głosów na Walnym Zgromadzeniu łącznie przez Tomasza Pruszczyńskiego, Damiana 

Rutkowskiego, Tomasza Dwornickiego, Macieja Zawiszę de Sulima i Arkadiusza Seńko spadnie poniżej 

5% (pięć procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzenia albo zostaną zrealizowane Opcje 

Put o których mowa w paragrafach 6 i 7 Umowy Inwestycyjnej z dnia 16 lipca 2007 r. zawartej 

pomiędzy wyżej wymienionymi a Spółką Medousa Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku, ale zawsze po dniu 

31 grudnia 2010 roku – wygasa mandat członka Rady Nadzorczej powołanego wspólnie przez osoby 

wymienione w ust. 3b powyżej. 

3) Posiadana ilość głosów na Walnym Zgromadzeniu posiadana łącznie przez Piotra Wąsowskiego i Piotra 

Bocheńczaka spadnie poniżej 10% (dziesięć procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu 

Spółki – wygasa mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przez osoby wymienione w ust. 3c 

powyżej. 

W każdym z przypadków, o których mowa punktach 1)-3) powyżej, stwierdzenie wygaśnięcia mandatu 

dokonuje w formie uchwały Rada Nadzorcza na swoim najbliższym posiedzeniu.” 

 

Aktualnie działająca Rada Nadzorcza Emitenta, jest to Rada Nadzorcza trzeciej kadencji. Rozpoczęła się ona 

z dniem 29 czerwca 2011 r. i zakończy się z dniem 28 czerwca 2014 r.  

 

Ponieważ członków Rady Nadzorczej Emitenta powołuje się na wspólną kadencję, dlatego też data powołania 

do składu Rady Nadzorczej nie ma wpływu na datę końcową kadencji, która jest wspólna dla wszystkich 

członków Rady Nadzorczej, działającej w ramach danej kadencji. 

 

  



 

DOKUMENT INFORMACYJNY DIGITAL AVENUE S.A. – seria H Strona | 31  

 
 

 

5.2 Autoryzowany Doradca 
 

Autoryzowanym Doradcą dla Emitenta jest Certus Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu. 

 

Tabela 6 Dane o Autoryzowanym Doradcy 

Firma: Certus Capital S.A. 

Siedziba: Wrocław 

Adres: ul. Krupnicza 13, 50-075 Wrocław 

Telefon: + 48 (71) 780 92 80 

Faks: + 48 (71) 780 92 80 

Adres poczty elektronicznej: info@certuscapital.pl 

Adres strony internetowej: www.certuscapital.pl 

Źródło: Autoryzowany Doradca 

 

Osoby fizyczne działające w imieniu Autoryzowanego Doradcy: 

 Tomasz Maślanka - Prezes Zarządu, 

 Tomasz Puźniak - Wiceprezes Zarządu. 

 

5.3 Dane podmiotu dokonującego badania sprawozdań finansowych Emitenta 
(wraz ze wskazaniem biegłych rewidentów dokonujących badania) 

 

Podmiotem dokonującym badania jednostkowego sprawozdania finansowego Emitenta i skonsolidowanego 

sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Emitenta za rok obrotowy 2012 r. była spółka Biegly.pl 

Kancelaria Biegłych Rewidentów sp. z o.o. 

 

Tabela 7 Dane podmiotu dokonującego badania sprawozdań finansowych Emitenta 

Firma: Biegly.pl Kancelaria Biegłych Rewidentów sp. z o.o. 

Siedziba: Wrocław 

Adres: ul. Spiżowa 21A/8A, 53-442 Wrocław 

Nr wpisu: 
Jednostka wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania 

sprawozdań finansowych pod numerem 3771 

Telefon: + 48 606 666 747 

Adres poczty elektronicznej: biegly@biegly.pl 

Adres strony internetowej: www.biegly.pl 

Źródło: Biegly.pl Kancelaria Biegłych Rewidentów sp. z o.o. 

 

Biegłym rewidentem dokonującym badania sprawozdania finansowego Emitenta za 2012 rok była: 

 Pani Teresa Sadowska – Biegły Rewident wpisany na listę biegłych rewidentów pod numerem 9358. 
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6 Podstawowe informacje na temat powiązań kapitałowych Emitenta, 
mających istotny wpływ na jego działalność, ze wskazaniem 
istotnych jednostek jego grupy kapitałowej, z podaniem w stosunku 
do każdej z nich co najmniej nazwy (firmy), formy prawnej, siedziby, 
przedmiotu działalności i udziału Emitenta w kapitale zakładowym 
i ogólnej liczbie głosów 

 

Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego Emitent jest podmiotem dominującym wobec 

następujących spółek zależnych: Medousa sp. z o.o. oraz FashionStyle.pl sp. z o.o. 

 

Tabela 8 Dane jednostki zależnej – Medousa sp. z o.o. 

Firma: Medousa sp. z o.o. 

Siedziba: Warszawa 

Adres: ul. Nalewki 8 lok. 44, 00-158 Warszawa 

Telefon: + 48 (22) 627 37 58 

Faks: + 48 (22) 627 37 58 

Adres poczty elektronicznej: biuro@medousa.pl 

Adres strony internetowej: www.medousa.pl 

NIP: 642 290 98 71 

REGON: 240 150 601 

KRS: 0000240344 

Udział Emitenta w kapitale 
zakładowym: 

100,00% 

Źródło: Emitent 

 

Przedmiotem działalności Medousa sp. z o.o. jest zarządzanie projektami internetowymi, wokół których 

budowane są wirtualne społeczności. Głównym serwisem Medousa sp. z o.o. jest portal Fotosik.pl, który 

stanowi główne źródło przychodów spółki zależnej od Emitenta. Szersze informacje nt. portalu fotosik.pl zostały 

przedstawione w punkcie 9.2.1.1 Profil działalności Emitenta niniejszego Dokumentu Informacyjnego. 

Pozostałymi serwisami internetowymi zarządzanymi przez Medousa sp. z o.o. są:  

 blopix.pl - serwis umożliwiający prowadzenie fotobloga, czyli internetowego dziennika ze zdjęciami. 

Użytkownicy mają prawo do publikowania własnych prac oraz komentowania i oceniania prac innych 

użytkowników, 

 supergry.pl - serwis zawierający zbiór ciekawych gier flash. Serwis pozwala na granie on-line w gry 

z szeregu kategorii. Rankingi i statystyki pozwalają na rywalizację pomiędzy graczami. 

 

Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego funkcję Prezesa Zarządu w Medousa sp. z o.o. pełni Pan 

Piotr Bocheńczak – powołany na mocy uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Medousa sp. 

z o.o. z dnia 28 stycznia 2013 r., która weszła w życie w dniu 29 stycznia 2013 r. 
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Zamiar połączenia Emitenta ze spółką zależną Medousa sp. z o.o. 

W dniu 20 lutego 2013 roku Zarząd Emitenta podjął uchwałę w przedmiocie przyjęcia planu połączenia spółki 

Digital Avenue S.A. (Spółka Przejmująca) ze spółką zależną Medousa sp. z o.o. (Spółka Przejmowana). Zarząd 

Digital Avenue S.A. zgłosił plan połączenia do sądu rejestrowego oraz opublikował plan połączenia na swojej 

stronie internetowej. 

 

Połączenie nastąpi zgodnie z 492 § 1 pkt 1 oraz 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, tzn. przez przeniesienie 

całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą. Stosownie do treści art. 515 § 1 Kodeksu spółek 

handlowych z uwagi na fakt, iż Digital Avenue S.A. posiada 100 % udziałów w kapitale zakładowym Medousa sp. 

z o.o., połączenie spółek nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Digital Avenue S.A. Warunkiem 

realizacji powyższego połączenia jest podjęcie uchwał przez Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej oraz 

Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej, wyrażających zgodę na połączenie. 

 

Długookresowym celem połączenia jest uproszczenie struktury grupy kapitałowej Digital Avenue S.A. Jej celem 

jest uzyskanie efektów synergii ekonomiczno-finansowych, a w szczególności: 

 ograniczenie kosztów stałych działalności, 

 lepsza alokacja środków pieniężnych, 

 optymalizacja podatkowa. 

 

Do dnia sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego nie odbyły się Walne Zgromadzenie Spółki 

Przejmującej oraz Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej, wyrażających zgodę na wyżej opisane 

połączenie. 

 

Tabela 9 Dane jednostki zależnej – FashionStyle.pl sp. z o.o. 

Firma: FashionStyle.pl sp. z o.o. 

Siedziba: Warszawa 

Adres: ul. Nalewki 8 lok. 44, 00-158 Warszawa 

Telefon: +48 (22) 627 37 58 

Faks: +48 (22) 627 37 58 

Adres poczty elektronicznej: reklama@fashionstyle.pl 

Adres strony internetowej: www.fashionstyle.pl 

NIP: 525 252 12 15 

REGON: 145971082 

KRS: 0000401337 

Udział Emitenta w kapitale 
zakładowym: 

55,00% 

Źródło: Emitent 

 

FashionStyle.pl sp. z o.o. koncentruje swoją działalność wokół internetowego serwisu pod domeną 

Fashionstyle.pl. Serwis Fashionstyle.pl skierowany jest do młodych kobiet, posiada prawie 400.000 

zarejestrowanych użytkowniczek generujących ponad 8 milionów odsłon miesięcznie. Szersze informacje nt. 

portalu fashionstyle.pl zostały przedstawione w punkcie 9.2.1.1 Profil działalności Emitenta niniejszego 

Dokumentu Informacyjnego. 
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Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego funkcję Prezesa Zarządu w FashionStyle.pl sp. z o.o. pełni 

Pani Aleksandra Sitarska. 

 

7 Wskazanie powiązań osobowych, majątkowych i organizacyjnych 
pomiędzy: 

 

a) Emitentem a osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych 

Emitenta  

 

Pomiędzy Emitentem a osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta nie 

występują powiązania osobowe, majątkowe i organizacyjne, poza powiązaniami wskazanymi w punkcie b) 

poniżej. 

 

b) Emitentem lub osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych 

Emitenta a znaczącymi akcjonariuszami Emitenta 

 

Pan Piotr Bocheńczak, Prezes Zarządu Emitenta, na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego posiada 

1.234.707 akcji na okaziciela Spółki, reprezentujących 9,71% kapitału zakładowego oraz 9,71% udziału 

w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu. 

 

Pan Sylwester Janik, Przewodniczący Rady Nadzorczej Emitenta, na dzień sporządzenia Dokumentu 

Informacyjnego jest Członkiem Zarządu MCI Management S.A. – podmiotu, który posiada 100,00% kapitału 

zakładowego i 100,00% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu MCI Capital TFI S.A., które 

zarządza MCI.PrivateVentures FIZ, z wydzielonym subfunduszem MCI.TechVentures 1.0., które posiada 

3.928.620 akcji na okaziciela Spółki, reprezentujących 30,91% kapitału zakładowego oraz 30,91% udziału 

w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. 

 

Ponadto, MCI.PrivateVentures FIZ z wydzielonym subfunduszem MCI.TechVentures 1.0., wykorzystując swoje 

uprawnienia osobiste wynikające ze statutu Emitenta, w dniu 15 lipca 2011 r. powołało do Rady Nadzorczej 

Emitenta Pana Sylwestra Janika oraz Pana Piotra Pajewskiego, pełniącego funkcję Członka Rady Nadzorczej. 

 

Pan Piotr Wąsowski, członek Rady Nadzorczej Emitenta, na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego 

posiada 1.260.207 akcji na okaziciela Spółki, reprezentujących 9,92% kapitału zakładowego oraz 9,92% udziału 

w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. 

 

Ponadto, Pan Piotr Wąsowski, pełniący funkcję Członka Rady Nadzorczej, został w dniu 6 marca 2013 r. 

powołany w skład Rady Nadzorczej przez Panów Piotra Wąsowskiego i Piotra Bocheńczaka, wykorzystujących 

swoje łączne uprawnienie osobiste wynikające ze statutu Emitenta. 

 

c) Emitentem, osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta 

oraz znaczącymi akcjonariuszami Emitenta a Autoryzowanym Doradcą (lub osobami 

wchodzącymi w skład jego organów zarządzających i nadzorczych) 

 

Autoryzowany Doradca Emitenta nie jest podmiotem zależnym ani dominującym wobec Emitenta. 

 



 

DOKUMENT INFORMACYJNY DIGITAL AVENUE S.A. – seria H Strona | 35  

 
 

Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego pomiędzy Emitentem, osobami wchodzącymi w skład 

organów zarządzających i nadzorczych Emitenta oraz znaczącymi akcjonariuszami Emitenta a Autoryzowanym 

Doradcą (lub osobami wchodzącymi w skład jego organów zarządzających i nadzorczych) występują 

następujące powiązania: 

 Piotr Wąsowski (akcjonariusz i Członek Rady Nadzorczej Emitenta) oraz Autoryzowany Doradca są 

wspólnikami w ASF Seed Fund sp. z o.o. 

 Piotr Wąsowski oraz Tomasz Maślanka (Prezes Zarządu Autoryzowanego Doradcy) wchodzą w skład 

Zarządu ASF Seed Fund sp. z o.o. Piotr Wąsowski pełni funkcję Prezesa Zarządu ASF Seed Fund sp. 

z o.o. Tomasz Maślanka pełni funkcję Członka Zarządu ASF Seed Fund sp. z o.o. 

 Piotr Wąsowski oraz Autoryzowany Doradca są akcjonariuszami Arkley ASF Seed Fund sp. z o.o. S.K.A. 

 ASF Seed Fund sp. z o.o. jest Komplementariuszem w Arkley ASF Seed Fund sp. z o.o. S.K.A. 

 Tomasz Puźniak (Wiceprezes Zarządu Autoryzowanego Doradcy) pełni funkcję Członka Rady 

Nadzorczej Arkley ASF Seed Fund sp. z o.o. S.K.A. 

 Barbara Wąsowska (członek Rady Nadzorczej Arkley ASF Seed Fund sp. z o.o. S.K.A.) jest matką Piotra 

Wąsowskiego. 

 

Ponadto nie występują żadne powiązania osobowe, majątkowe lub organizacyjne pomiędzy Emitentem lub 

osobami wchodzącymi w skład organów Spółki lub jej głównymi akcjonariuszami a Autoryzowanym Doradcą 

(lub osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Autoryzowanego Doradcy). 
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8 Wskazanie głównych czynników ryzyka związanych z Emitentem 
i wprowadzanymi instrumentami finansowymi 

 

Podejmując decyzję inwestycyjną dotyczącą instrumentów finansowych Emitenta, Inwestor powinien rozważyć 

ryzyka dotyczące działalności Spółki i rynku, na którym ona funkcjonuje. Opisane poniżej czynniki ryzyka nie 

stanowią zamkniętej listy i nie powinny być w ten sposób postrzegane. Są one najważniejszymi z punktu 

widzenia Emitenta elementami, które powinno się rozważyć przed podjęciem decyzji inwestycyjnej. Należy być 

świadomym, że ze względu na złożoność i zmienność warunków działalności gospodarczej również inne, 

nieujęte w niniejszym Dokumencie Informacyjnym czynniki mogą wpływać na działalność Spółki. Inwestor 

powinien rozumieć, że zrealizowanie ryzyk związanych z działalnością Spółki może mieć negatywny wpływ na jej 

sytuację finansową czy pozycję rynkową i może skutkować utratą części lub całości zainwestowanego kapitału. 

 

Działalność oraz plany rozwojowe Emitenta związane są z następującymi czynnikami ryzyka (opisanymi 

szczegółowo w dalszej części Dokumentu Informacyjnego). Kolejność, w jakiej zostały przedstawione 

poszczególne czynniki ryzyka, nie odzwierciedla prawdopodobieństwa ich wystąpienia, zakresu ani istotności 

przedstawionych ryzyk. 

 

Czynniki ryzyka związane z działalnością oraz z otoczeniem, w którym działa Emitent: 

 Ryzyko związane z bezpieczeństwem w Internecie oraz ochroną danych osobowych, 

 Ryzyko związane z czynnikami losowymi, 

 Ryzyko związane z utratą popularności, 

 Ryzyko związane z awariami sprzętu komputerowego, 

 Ryzyko związane z rozwiązaniem kluczowych kontraktów, 

 Ryzyko odejścia kluczowych członków kierownictwa i trudności związane z pozyskaniem nowej 

wykwalifikowanej kadry zarządzającej, 

 Ryzyko związane z rozwojem nowych usług, 

 Ryzyko związane z naruszeniem praw osób trzecich, 

 Ryzyko związane ze stosowaniem niedozwolonych postanowień w regulaminach portali, 

 Ryzyko związane ze spowolnieniem tempa rozwoju Internetu, 

 Ryzyko spadku dynamiki rozwoju rynku reklamy internetowej, 

 Ryzyko konkurencji, 

 Ryzyko związane z odpisem aktualizującym z tytułu utraty wartości aktywów, 

 Ryzyko związane z uprawnieniami osobistymi akcjonariuszy, 

 Ryzyko związane ze zmianą przepisów prawnych oraz ze zmianą ich interpretacji, 

 Ryzyko związane ze zmianą przepisów podatkowych, 

 Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną Polski. 

 

Czynniki ryzyka związane z rynkiem kapitałowym:  

 Ryzyko opóźnienia rozpoczęcia notowań akcji, 

 Ryzyko niedostatecznej płynności rynku i wahań cen akcji, 

 Ryzyko związane z zawieszeniem obrotu akcjami, 

 Ryzyko związane z wykluczeniem z obrotu na NewConnect, 

 Ryzyko dotyczące możliwości nałożenia na Emitenta kar administracyjnych przez KNF za 

niewykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa. 
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Czynniki ryzyka związane z inwestowaniem w instrumenty finansowe: 

 Ryzyko związane z dokonywaniem inwestycji w akcje Emitenta, 

 Ryzyko związane z kolejnymi emisjami akcji i pozyskiwaniem środków finansowych. 

 

8.1 Czynniki ryzyka związane z działalnością oraz z otoczeniem, w którym działa 
Emitent 

 

Ryzyko związane z bezpieczeństwem w Internecie oraz ochroną danych osobowych 

Działalność Grupy Kapitałowej Digital Avenue S.A. narażona jest na potencjalne ryzyko związane 

z przestępstwami dokonywanymi w środowisku internetowym, przykładowo włamania do systemów 

komputerowych Grupy Kapitałowej i zniszczenie lub uszkodzenie danych użytkowników zarejestrowanych 

w portalu. Przestępstwa za pośrednictwem sieci internetowej oraz wirusy komputerowe mogą zakłócić 

sprawne działania infrastruktury komputerowej Grupy Kapitałowej Digital Avenue S.A., a tym samym pogorszyć 

jej sytuację finansową. Grupa Kapitałowa Digital Avenue S.A. dokłada wszelkich starań, żeby zminimalizować to 

ryzyko używając szeregu zabezpieczeń na poziomie dostępów do infrastruktury komputerowej oraz ochrony 

antywirusowej. Emitent prowadzi działania dywersyfikujące lokalizację serwerów, wybiera sprawdzonych 

dostawców hostingowych, zapewniających całodobowy dozór systemów, okresowy backup baz danych 

i materiałów.  

Emitent oraz spółki zależne Emitenta stosują stosowne zabezpieczenia zapobiegające nieuprawnionemu 

dostępowi do danych dotyczących użytkowników prowadzonych serwisów.  

Wszystkie serwisy należące do Grupy Kapitałowej udostępnione są na zasadach określonych przez stosowne 

regulaminy korzystania z serwisów. Usługi oferowane przez Grupę Kapitałową świadczone są zgodnie 

z obowiązującymi zapisami ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

Emitent prowadzi również politykę bezpieczeństwa opartą na stałym monitoringu oraz aktualizacji 

oprogramowania i zabezpieczeń. 

 

Ryzyko związane z czynnikami losowymi 

Czynniki losowe mogą mieć wpływ na pogorszenie wydajności działalności operacyjnej Emitenta. Do takich 

zagrożeń mogą należeć włamania do biura Spółki, pożary, zalania, przerwy w dostawach energii elektrycznej lub 

inne czynniki losowe. Emitent stara się odpowiednio zabezpieczyć biuro Spółki, aby wyeliminować ryzyko 

zdarzeń losowych mogących mieć wpływ na działalność Spółki. Niemniej jednak, w związku z charakterem 

omawianego ryzyka, całkowita minimalizacja niniejszego czynnika ryzyka jest niemożliwa. 

 

Ryzyko związane z utratą popularności 

Działalność gospodarcza prowadzona przez Grupę Kapitałową Digital Avenue S.A. w dużym stopniu opiera się 

na koncepcji portali współtworzonych i rozwijanych przez ich użytkowników. W przyszłości coraz większa ilość 

przychodów Grupy będzie generowana z działalności reklamowej. Spadek zainteresowania użytkowaniem 

portali przejawiający się w spadającej oglądalności witryn zarządzanych przez Grupę Emitenta może 

negatywnie wpłynąć na wyniki Grupy Kapitałowej Digital Avenue S.A. generowane w przyszłości poprzez 

zmniejszenie wpływów z reklam internetowych. Grupa Kapitałowa będzie dokładała wszelkich starań, żeby 

uatrakcyjniać swoje serwisy tak, aby coraz większa liczba użytkowników była zainteresowana korzystaniem 

z serwisów. 

 

Ryzyko związane z awariami sprzętu komputerowego 

Dużą część aktywów Grupy Kapitałowej Digital Avenue S.A. stanowi infrastruktura komputerowa, w skład której 

wchodzą m. in. serwery oraz inny sprzęt komputerowy. Ewentualna awaria może spowodować obniżenie 

jakości usług świadczonych przez Grupę Kapitałową Digital Avenue S.A. lub ich czasowy brak. Grupa 

zabezpiecza swoją infrastrukturę komputerową przed wyżej wymienionym ryzykiem poprzez systemy 

awaryjnego zasilania oraz archiwizacji przez podmioty dostarczające tę infrastrukturę. 
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Ryzyko związane z rozwiązaniem kluczowych kontraktów 

W dniu 1 listopada 2010 r. Emitent podpisał umowę partnerską przedłużającą współpracę z siecią reklamową 

Goldbach Audience (Poland) sp. z o.o. (dawniej: Arbomedia Polska sp. z o.o.), która określa zasady 

udostępniania powierzchni reklamowej przez serwisy internetowe należące do Digital Avenue S.A. w celu 

zamieszczania na niej reklam dostarczanych przez Goldbach Audience (Poland) sp. z o.o. 

Przedmiotem umowy jest określenie zasad współpracy w zakresie zarządzania i obsługiwania przez Goldbach 

Audience (Poland) sp. z o.o. powierzchni reklamowej www.styl.fm; www.fotosik.pl; www.supergry.pl; 

strzelgola.pl; www.blopix.pl, fashionstyle.pl a także innych witryn zarządzanych przez Emitenta.  

Na podstawie umowy Goldbach Audience (Poland) sp. z o.o. świadczy usługi polegające na zapewnieniu Digital 

Avenue S.A. obsługi reklamowej witryn w szczególności poprzez pozyskiwanie i obsługiwanie reklamodawców 

oraz obsługę techniczną form reklamowych, a także poprzez prowadzenie działań marketingowych witryn. 

Wynagrodzenie Goldbach Audience (Poland) sp. z o.o. z tytułu świadczonych usług jest prowizyjne i uzależnione 

od wartości przychodów Emitenta z reklam uzyskiwanych w ramach poszczególnych portali.  

Umowa została zawarta na czas nieokreślony, przy czym każda strona może ją wypowiedzieć z zachowaniem 

dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Swobodna 

możliwość wypowiedzenia, ograniczona jedynie terminem wypowiedzenia, w przypadku wypowiedzenia 

umowy przez Goldbach Audience (Poland) sp. z o.o. może powodować przejściowe trudności z samodzielnym 

pozyskaniem reklamodawców lub innej agencji pośredniczącej w pozyskiwaniu reklamodawców. Dodatkowo, 

każda strona może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy druga strona 

w sposób rażący naruszy niniejszą umowę i nie usunie takiego naruszenia w terminie trzydziestu dni od dnia 

wezwania. 

 

Ryzyko odejścia kluczowych członków kierownictwa i trudności związane z pozyskaniem nowej  

wykwalifikowanej kadry zarządzającej 

Na działalność Grupy Kapitałowej Digital Avenue S.A. duży wpływ wywiera jakość pracy kierownictwa, jak  

i kluczowych pracowników podmiotu dominującego Grupy oraz spółek zależnych. Grupa Kapitałowa nie może 

zapewnić, że ewentualne odejście niektórych członków kierownictwa nie będzie mieć negatywnego wpływu na 

działalność, sytuację finansową i wyniki Grupy, która wraz z odejściem niektórych członków kierownictwa 

mogłaby zostać pozbawiona personelu posiadającego wiedzę i doświadczenie z zakresu zarządzania 

i działalności operacyjnej. Grupa Kapitałowa kładzie szczególny nacisk na zaimplementowanie systemów 

motywacyjnych dla jego kluczowych pracowników, które będą motywowały pracowników i uzależniały ich 

wynagrodzenie od efektów pracy oraz zaangażowania. 

 

Ryzyko związane z rozwojem nowych usług 

Istnieje ryzyko, że pomimo dostosowania oferty Grupy Kapitałowej Digital Avenue S.A. do zmieniających się 

potrzeb rynkowych, może ona nie być w stanie zaoferować rozwiązań, które w optymalny sposób spełniałyby 

oczekiwania klientów. Dodatkowo przychody z ewentualnych nietrafnych rynkowo usług oferowanych 

w przyszłości mogą nie zapewnić pokrycia wydatków poniesionych przez Grupę na ich wytworzenie, co może 

mieć negatywny wpływ na sytuację finansową Grupy Kapitałowej oraz osiągane wyniki. Grupa Digital Avenue 

S.A. monitoruje na bieżąco trendy panujące na światowych rynkach usług związanych z cyfrową rozrywką 

i stara się dopasować swoje usługi do aktualnie panujących trendów. 

 

Ryzyko związane z naruszeniem praw osób trzecich 

Funkcjonowanie portali internetowych prowadzonych przez spółki z Grupy Emitenta opiera się w dużej mierze 

na ich współtworzeniu przez użytkowników. Prowadzone portale internetowe w przeważającej mierze stanowią 

platformę, na której zamieszczane i przechowywane są wypowiedzi oraz zdjęcia (w tym obrazujące wizerunki) 

użytkowników. Taka formuła działalności w odniesieniu do wypowiedzi użytkowników niesie za sobą ryzyko 

przechowywania wypowiedzi o charakterze pomówień, zniesławień lub o innym bezprawnym charakterze. 
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W odniesieniu zaś do przechowywania zdjęć istnieje ryzyko zamieszczenia na portalach internetowych zdjęć, 

osób które nie wyraziły na to zgody. Tego typu zjawiska mogą narażać Emitenta (spółki z Grupy Emitenta) na 

odpowiedzialność związaną z naruszeniem dóbr osobistych lub za naruszenie danych osobowych, w tym 

odpowiedzialność odszkodowawczą. Wskazuje się jednak, że odpowiedzialność spółek z Grupy Emitenta 

podlega wyłączeniu na mocy art. 14 ust. 1 i art. 15 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. nr 144, poz. 1204, z późn. zm.), zgodnie z którymi nie ponosi odpowiedzialności 

za przechowywane dane ten, kto udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania 

danych przez usługobiorcę nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, 

a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym 

charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych. Podmiot, 

który świadczy usługi określone w art. 12-14 ww. ustawy, nie jest obowiązany do sprawdzania przekazywanych, 

przechowywanych lub udostępnianych przez niego danych. 

Emitent stara się ograniczać ryzyko wynikające z umieszczenia treści o charakterze bezprawnym oraz 

wizerunków osób, które nie wyraziły na to zgody poprzez stosowanie postanowień regulaminów korzystania 

z usług, zgodnie z którymi każdorazowy korzystający z portalu użytkownik może zamieszczać w serwisach 

wyłącznie zdjęcia, na których publikację uzyskał zgodę lub jest ich autorem, a w przypadku zamieszczenia przez 

użytkownika zdjęcia zawierającego wizerunek osoby/osób lub inny element pozwalający jednoznacznie 

zidentyfikować daną osobę (tatuaż, blizna, itp.) użytkownik jest zobligowany przed zamieszczeniem danego 

zdjęcia do uzyskania zezwolenia na rozpowszechnianie wizerunku osoby/osób na nim przedstawionej. Zgodnie 

z regulaminami serwisów kategorycznie zabronione jest wgrywanie zdjęć lub umieszczanie wypowiedzi 

zawierających treści o charakterze bezprawnym, naruszających w jakikolwiek sposób obowiązujące prawo, 

wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, uznanych powszechnie za naganne moralnie, 

społecznie niewłaściwe, zawierających treści pornograficzne, pochwalających faszyzm, komunizm oraz inne 

systemy totalitarne, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób.  

Grupa Emitenta rejestruje wszystkie zdjęcia i wypowiedzi z adresami IP z jakich zostały dodane i usunięte 

i w razie uzasadnionego przypuszczenia popełnienia przestępstwa będzie udostępniać te dane uprawnionym 

organom ścigania. Nie można jednak wykluczyć sytuacji, w których zarządzający portalem nie będą w stanie 

zareagować odpowiednio szybko w celu usunięcia treści naruszających dobra osób trzecich. 

 

Ryzyko związane ze stosowaniem niedozwolonych postanowień w regulaminach portali 

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi rejestr postanowień wzorców umownych (w tym 

regulaminów portali internetowych) uznanych za niedozwolone (klauzule abuzywne). W przypadku wpisania 

danej klauzuli do rejestru nie jest możliwe posługiwanie się nią w obrocie z konsumentami. W ocenie Emitenta 

nie stosuje on w regulaminach portali klauzul abuzywnych, nie można jednak z całą pewnością wykluczyć, iż 

pewne postanowienia nie zostaną uznane za niedozwolone w przyszłości. Dotyczyć to może w szczególności 

postanowień regulaminów, zgodnie z którymi użytkownicy wyrażają zgodę (udzielają licencji) na opatrywanie 

zdjęć przekazami reklamowymi oraz wyrażają zgodę na wykorzystywanie zdjęć oraz informacji umieszczonych 

przez użytkowników na jakichkolwiek nośnikach. W związku z powyższym wskazuje się na ryzyko ograniczenia 

możliwych źródeł prowadzenia reklamy, a w konsekwencji ograniczenie możliwości zwiększenia przychodów 

z tytułu reklamy.  

 

Ryzyko związane ze spowolnieniem tempa rozwoju Internetu 

Rynek Internetu w Polsce znajduje się w fazie dynamicznego rozwoju. Mimo globalnego kryzysu, coraz więcej 

osób korzysta z Internetu. Zarówno wzrost liczby internautów, jak i wzrost penetracji Internetu wpływa na 

liczbę klientów korzystających z usług Grupy Kapitałowej Digital Avenue S.A. Zahamowanie tempa rozwoju 

rynku internetowego, może mieć niekorzystny wpływ na dalszy rozwój Grupy Kapitałowej Digital Avenue S.A., 

jej działalność, sytuację finansową oraz osiągane wyniki. Scenariusz związany ze spadkiem tempa rozwoju rynku 

internetowego, biorąc pod uwagę prognozy rozwoju rynku, jest jednak mało prawdopodobny. 
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Ryzyko spadku dynamiki rozwoju rynku reklamy internetowej 

Wcześniejsze założenia rozwoju Digital Avenue S.A. przewidywały, iż przychody z działalności reklamowej Spółki 

będą systematycznie wzrastały w przyszłości. Rozwój rynku reklamy internetowej, dotychczas bardzo 

dynamiczny, został spowolniony przez globalny kryzys, co może przełożyć się na pozostanie przychodów 

z działalności reklamowej na dotychczasowym poziomie. W chwili obecnej spółka nie zauważa wyraźnych 

spadków z tytułu przychodów z reklamy, jednak, jeżeli kryzys na rynku reklamy internetowej pogłębiłby się, 

może mieć to negatywny wpływ na działalność Digital Avenue S.A. w przyszłości. 

 

Ryzyko konkurencji 

Ryzyko związane z tworzeniem się na rynku podmiotów, których działalność byłaby konkurencyjna względem 

Grupy Kapitałowej Digital Avenue S.A., co poprzez ewentualne zmniejszenie udziału Grupy w rynku mogłoby się 

przełożyć na pogorszenie jego wyników finansowych. Grupa Emitenta stara się minimalizować to ryzyko 

poprzez stałe wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań w poszczególnych serwisach Grupy oraz monitorowanie 

potrzeb użytkowników i dostosowanie się do nich.  

Do podmiotów świadczących usługi bezpośrednio konkurencyjne w stosunku do Emitenta należy wymienić 

Serwis Styl.pl należący do Interia.pl S.A. 

Najwięksi konkurenci spółki Medousa sp. z o.o. to operatorzy polskojęzycznych serwisów umożliwiających 

publikowanie i organizację zdjęć: 

 Serwis fmix.pl należący do Grupy O2.pl sp. z o.o. 

 Serwis Photoblog.pl należący do spółki Agora S.A. 

 Serwis Digart.pl należący do Grupy Onet.pl S.A. 

Wśród serwisów konkurencyjnych należy także wskazać serwisy świadczące płatne usługi przechowywania 

i udostępniania zdjęć przeznaczonych do prezentacji w serwisach aukcyjnych. 

W przypadku serwisu Fotosik.pl pewne ryzyko, a zarazem szansę, tworzy ekspansja serwisów 

społecznościowych, które rozwijają między innymi funkcjonalności związane z publikowaniem zdjęć. Spółka 

prowadzi aktywną politykę w tym względzie stale aktualizując oferowane funkcjonalności w taki sposób, aby jak 

najlepiej wykorzystywać media społecznościowe i zapewnić współgranie serwisu z serwisami 

społecznościowymi. 

 

Ryzyko związane z odpisem aktualizującym z tytułu utraty wartości aktywów 

Zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, MSR 36, kierownictwo Spółki jest zobowiązane do 

przeprowadzania testu na utratę wartości aktywów w celu ustalenia, czy rzeczywista wartość aktywów 

podlegających testowi nie jest niższa od wartości bilansowej. Jeżeli test wykaże, że rzeczywista wartość 

aktywów jest niższa, wówczas należy utworzyć odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości przez dany składnik 

majątku. 

Grupa Kapitałowa Digital Avenue S.A. posiada następujące aktywa („wartość firmy” w „aktywach 

niematerialnych i prawnych” w skonsolidowanym bilansie), których wartość podlega analizie przy zastosowaniu 

testu na utratę wartości zgodnie z MSR 36: wartość firmy Medousa sp. z o.o. w wysokości 5.991,7 tys. zł 

(wartość ta powstała jako nadwyżka ceny zapłaconej przez Digital Avenue S.A. za udziały w Medousa sp. z o.o. 

ponad godziwą wartość aktywów nabywanej spółki, pomniejszonych o jej zobowiązania, w transakcji zakupu 

dokonanej w 2007 roku) oraz wartość firmy Styl.Media sp. z o.o. w wysokości 1.626,8 tys. zł (wartość ta 

powstała jako nadwyżka ceny zapłaconej przez Digital Avenue S.A. za udziały Styl.Media sp. z o.o. ponad 

godziwą wartość aktywów nabywanej spółki, pomniejszonych o jej zobowiązania, w transakcji zakupu 

dokonanej w 2010 roku oraz połączenia Styl.Media sp. z o.o. z Digital Avenue S.A., dokonanego w 2011 roku).  

Wartość firmy wynika z przyszłej zdolności do generowania dodatnich przepływów gotówki przez spółkę 

Medousa Sp. z o.o. oraz aktywa, przejęte przez Digital Avenue S.A. w wyniku połączenia ze Styl.Media Sp. z o.o. 

W opinii Zarządu Digital Avenue S.A., zdolność generowania dodatnich przepływów przez ww. aktywa jest 

zachowana, pomimo odnotowania ujemnych wolnych przepływów gotówki w 2012 r., wynikających w głównej 

mierze z tymczasowego znacznego spowolnienia polskiej gospodarki. Grupa Kapitałowa Digital Avenue S.A. 

opiera swoją strategię długoterminową na aktywach pozyskanych w wyniku przejęcia Medousa sp. z o.o. oraz 
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Styl.Media sp. z o.o. W maju 2013 r. przeprowadzono test na utratę wartości firm: Styl.Media sp. z o.o. 

(obecnie połączona z Digital Avenue S.A.) oraz Medousa Sp. z o.o. (planowane połączenie w 2013 r.). W obu 

przypadkach uzyskane wartości są wyższe niż bilansowe wartości firm, zatem wynik testu jest pozytywny. 

Natomiast, Zarząd Spółki zwraca uwagę, iż w opinii niezależnego biegłego rewidenta z badania jednostkowego 

sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 oraz opinii niezależnego biegłego rewidenta z badania 

skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Digital Avenue S.A. za rok obrotowy 2012, 

audytor zwrócił uwagę na możliwe ziszczenie się przedmiotowego ryzyka w przyszłości wskazując, iż: „Zarząd 

Spółki w teście na utratę wartości firmy wyraził zdanie, że poczynione przez nią inwestycje w spółki zależne nie 

utraciły na wartości i że nie zaszła konieczność dokonania odpisów aktualizujących wartość dokonanych 

inwestycji. Naszym zdaniem, tylko w przypadku realizacji pozytywnego scenariusza założonego w planie 

finansowym Grupy Digital Avenue, zachodzą przesłanki do niedokonywania odpisów aktualizacyjnych 

długoterminowych aktywów finansowych, w szczególności od Medousa Sp. z o.o.”. 

W związku z powyższym nie można wykluczyć ziszczenia się przedmiotowego ryzyka w przyszłości. 

 

Ryzyko związane z uprawnieniami osobistymi akcjonariuszy 

Zgodnie z brzmieniem § 26 ust. 3-5 Statutu Spółki Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są według 

następujących zasad: 

„3. Członkowie Rady Nadzorczej będą powoływani i odwoływani w następujący sposób: 

a) Tak długo jak MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, z wydzielonym subfunduszem 

MCI.TechVentures 1.0. będzie posiadać akcje Spółki, stanowiące nie mniej niż 33% (trzydzieści trzy 

procent) kapitału zakładowego Spółki MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, 

z wydzielonym subfunduszem MCI.TechVentures 1.0. będzie powoływać i odwoływać dwóch członków 

Rady Nadzorczej. Tak długo jak MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, z wydzielonym 

subfunduszem MCI.TechVentures 1.0. będzie posiadać akcje Spółki, stanowiące nie niej niż 10% 

(dziesięć procent) kapitału zakładowego Spółki MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, 

z wydzielonym subfunduszem MCI.TechVentures 1.0. będzie powoływać i odwoływać jednego członka 

Rady Nadzorczej. MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, z wydzielonym subfunduszem 

MCI.TechVentures 1.0. będzie wskazywać Przewodniczącego Rady Nadzorczej spośród Członków Rady 

Nadzorczej. 

b) Tomasz Pruszczyński, Damian Rutkowski, Tomasz Dwornicki, Maciej Zawisza de Sulima, Arkadiusz 

Seńko będą posiadać wspólnie prawo do powołania i odwołania jednego Członka Rady Nadzorczej 

Digital Avenue, tak długo jak będą posiadać łącznie co najmniej 5% (pięć procent) ogólnej liczby głosów 

na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz nie zostaną zrealizowane Opcje Put o których mowa 

w paragrafach 6 i 7 Umowy Inwestycyjnej z dnia 16 lipca 2007 r. zawartej pomiędzy wyżej 

wymienionymi a Spółką Medousa Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku, czyli do końca 2010. 

c) prawo do powoływania lub odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej Digital Avenue będzie 

przysługiwało łącznie Piotrowi Wąsowskiemu i Piotrowi Bocheńczakowi, tak długo jak będą posiadać 

łącznie co najmniej 10% (dziesięć procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. 

d) pozostałych członków Rady Nadzorczej będzie powoływać i odwoływać Walne Zgromadzenie. 

4. Powołanie i odwołanie członka Rady Nadzorczej w trybie określonym § 26 ust. 3 punkty a)-c) powyżej jest 

dokonywane w drodze pisemnego oświadczenia (pisemnych oświadczeń) złożonego (złożonych) w biurze 

Zarządu Spółki.  

5. W przypadku, gdy:  

1) Posiadana ilość głosów na Walnym Zgromadzeniu przez MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny 

Zamknięty z wydzielonym subfunduszem MCI.TechVnetures 1.0 spadnie poniżej 33% (trzydzieści trzy 

procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, wygasa mandat jednego członka Rady 

Nadzorczej powołanego przez MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, z wydzielonym 

subfunduszem MCI.TechVentures 1.0. Wskazania członka Rady Nadzorczej, którego mandat wygasa 
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dokonuje MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z wydzielonym subfunduszem 

MCI.TechVnetures 1.0. W przypadku, gdy posiadana ilość głosów na Walnym Zgromadzeniu przez 

MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, z wydzielonym subfunduszem 

MCI.TechVentures 1.0. spadnie poniżej 10% (dziesięć procent) ogólnej liczby głosów na Walnym 

Zgromadzeniu Spółki wygasa mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przez MCI 

MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, z wydzielonym subfunduszem 

MCI.TechVentures 1.0. 

2) Posiadana ilość głosów na Walnym Zgromadzeniu łącznie przez Tomasza Pruszczyńskiego, Damiana 

Rutkowskiego, Tomasza Dwornickiego, Macieja Zawiszę de Sulima i Arkadiusza Seńko spadnie poniżej 

5% (pięć procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzenia albo zostaną zrealizowane Opcje 

Put o których mowa w paragrafach 6 i 7 Umowy Inwestycyjnej z dnia 16 lipca 2007 r. zawartej 

pomiędzy wyżej wymienionymi a Spółką Medousa Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku, ale zawsze po dniu 

31 grudnia 2010 roku – wygasa mandat członka Rady Nadzorczej powołanego wspólnie przez osoby 

wymienione w ust. 3b powyżej. 

3) Posiadana ilość głosów na Walnym Zgromadzeniu posiadana łącznie przez Piotra Wąsowskiego i Piotra 

Bocheńczaka spadnie poniżej 10% (dziesięć procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu 

Spółki – wygasa mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przez osoby wymienione w ust. 3c 

powyżej. 

W każdym z przypadków, o których mowa punktach 1)-3) powyżej, stwierdzenie wygaśnięcia mandatu 

dokonuje w formie uchwały Rada Nadzorcza na swoim najbliższym posiedzeniu.” 

 

Podkreślić należy, iż łączne uprawnienia do powoływania Członków Rady Tomasza Pruszczyńskiego, Damiana 

Rutkowskiego, Tomasza Dwornickiego, Macieja Zawisza de Sulima, Arkadiusza Seńko wygasły z końcem 2010 

roku. 

Powyższe oznacza, iż w pięcioosobowej Radzie Nadzorczej, przy uwzględnieniu obecnego stanu akcjonariatu, 

Walne Zgromadzenie uprawnione jest do powołania dwóch Członków Rady Nadzorczej. Jakkolwiek w celu 

poszanowania praw drobnych akcjonariuszy, statut Emitenta określa, że przynajmniej połowa członków Rady 

Nadzorczej, a w przypadku gdy jeden z akcjonariuszy posiada pakiet akcji Spółki, dający mu więcej niż 50% 

(pięćdziesiąt procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, co najmniej dwóch członków Rady 

Nadzorczej, powinno być niezależnymi członkami Rady Nadzorczej, to jest osobami wolnymi od powiązań ze 

Spółką, akcjonariuszami lub pracownikami, które to powiązania mogłyby istotnie wpłynąć na zdolność 

niezależnego członka Rady Nadzorczej do podejmowania bezstronnych decyzji. 

 

Ryzyko związane ze zmianą przepisów prawnych oraz ze zmianą ich interpretacji 

Działalność Grupy Kapitałowej Digital Avenue S.A. jest obarczona ryzykiem bardzo dużej dynamiki zmian 

polskiego prawa. Zmiany przepisów prawa gospodarczego oraz podatkowego mogą bardzo istotnie wpłynąć na 

sytuację prawno-finansową Grupy, głównie w postaci zwiększonych kosztów bądź utrudnionego procesu 

decyzyjnego. Ponadto procesy asymilacyjne prawa unijnego na grunt krajowy prowadzą do niejednoznaczności 

przepisów przez co w znacznym stopniu utrudniają interpretację przepisów prawa. Błędna interpretacja 

przepisów prawa może skutkować nałożeniem na Emitenta kar lub sankcji administracyjnych bądź finansowych. 

Na tej podstawie Grupa Kapitałowa Digital Avenue S.A. uznaje za zasadne uwzględnić ten czynnik jako czynnik 

o istotnym znaczeniu. Grupa stara się minimalizować to ryzyko poprzez bieżące śledzenie zmian regulacji 

prawnych oraz dostosowywanie swojej działalności do wymogów nowych przepisów. 

 

Ryzyko związane ze zmianą przepisów podatkowych 

Spośród zmian dotyczących przepisów prawa, najczęściej dokonywane są zmiany w systemie podatkowym. 

Wiele z przepisów prawa podatkowego sformułowanych jest w sposób nieprecyzyjny, a ich stosowanie 

utrudniają, prowadzące często do sprzecznych rezultatów, niejednoznaczne sposoby ich wykładni. Interpretacje 

przepisów podatkowych ulegają zmianom, a zarówno praktyka organów skarbowych, jak i orzecznictwo 
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sądowe w sferze opodatkowania, nie są jednolite. Taki stan może prowadzić do sytuacji, w której Emitent 

działając zgodnie z prawem i przyjętą jego interpretacją, zostanie pociągnięty do odpowiedzialności z tytułu 

zobowiązań podatkowych, co może wpłynąć negatywnie na wyniki finansowe Emitenta.  

 

Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną Polski 

Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego rozwój Emitenta jest ściśle skorelowany z ogólną sytuacją 

gospodarczą Polski, na terenie której Emitent oferuje swoje usługi i będącej jednocześnie rejonem aktywności 

gospodarczej klientów Emitenta. Do głównych czynników o charakterze ogólnogospodarczym, wpływających na 

działalność Emitenta, można zaliczyć: tempo wzrostu PKB Polski, poziom średniego wynagrodzenia brutto, 

poziom inflacji, poziom inwestycji podmiotów gospodarczych, stopień zadłużenia jednostek gospodarczych 

i gospodarstw domowych, koniunktura w branży IT. Istnieje ryzyko, że spowolnienie tempa wzrostu 

gospodarczego, spadek poziomu inwestycji przedsiębiorstw czy wzrost zadłużenia jednostek gospodarczych 

może mieć negatywny wpływ na działalność oraz sytuację finansową Spółki, poprzez obniżenie popytu na 

produkty i usługi Emitenta, co w konsekwencji może przełożyć się na pogorszenie wyników finansowych Spółki. 

 

8.2 Czynniki ryzyka związane z rynkiem kapitałowym 
 

Ryzyko opóźnienia rozpoczęcia notowań akcji 

Notowanie akcji w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect rozpocznie się po uzyskaniu 

stosownych zgód Organizatora Alternatywnego Systemu Obrotu. 

Spółka nie może zagwarantować lub precyzyjnie określić terminów rozpoczęcia notowań akcji 

w Alternatywnym Systemie Obrotu. Emitent zapewnia, że dołoży wszelkich starań, aby wszelkie wymagane 

wnioski były formalnie poprawne oraz były składane niezwłocznie po zaistnieniu okoliczności umożliwiających 

ich złożenie. 

 

Ryzyko niedostatecznej płynności rynku i wahań cen akcji 

Akcje Emitenta serii A, B, C, D, E, F i G są obecnie notowane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku 

NewConnect, który jest rynkiem utworzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

w sierpniu 2007 r. Emitent ubiega się o wprowadzenie akcji serii H do Alternatywnego Systemu Obrotu na 

rynku NewConnect. Istnieje ryzyko, że obrót akcjami na tym rynku będzie się charakteryzował niską płynnością. 

Tym samym mogą występować trudności w sprzedaży dużej ilości akcji w krótkim okresie, co może powodować 

dodatkowo znaczne obniżenie cen akcji będących przedmiotem obrotu, a nawet czasami brak możliwości 

sprzedaży akcji. 

 

Ryzyko związane z zawieszeniem obrotu akcjami 

Zgodnie z § 11 Regulaminu NewConnect Organizator ASO może zawiesić obrót instrumentami finansowymi na 

okres nie dłuższy niż 3 miesiące, z zastrzeżeniem § 12 ust. 3 i § 17c ust. 2 Regulaminu ASO:  

– na wniosek emitenta,  

– jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu,  

– jeżeli emitent narusza przepisy obowiązujące w Alternatywnym Systemie Obrotu.  

W przypadkach określonych przepisami prawa Organizator Alternatywnego Systemu zawiesza obrót 

instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż miesiąc.  

Zgodnie z § 17c ust. 1 Regulaminu ASO, Organizator ASO może zawiesić obrót notowaniami instrumentami 

finansowymi Emitenta, jeżeli ten nie przestrzega zasad lub przepisów obowiązujących w alternatywnym 

systemie obrotu lub nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki ciążące na emitentach notowanych na 

rynku NewConnect. Obowiązki, o których mowa w przytoczonym przepisie to w szczególności: 

– obowiązek przestrzegania zasad i przepisów obowiązujących w systemie (§ 14 Regulaminu ASO), 

– obowiązek niezwłocznego informowania Organizatora ASO o planach związanych z emitowaniem 

instrumentów finansowych (§ 15 Regulaminu ASO), 
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– obowiązek niezwłocznego sporządzenia i przekazania na żądanie Organizatora ASO kopii dokumentów 

oraz do udzielenia pisemnych wyjaśnień w zakresie dotyczącym jego instrumentów finansowych, jak 

również dotyczącym działalności emitenta, jego organów lub ich członków (§ 15a Regulaminu ASO), 

– zlecenie dokonania analizy sytuacji finansowej i gospodarczej emitenta oraz jej perspektyw na 

przyszłość, a także sporządzenia dokumentu zawierającego wyniki dokonanej analizy oraz opinię co do 

możliwości podjęcia lub kontynuowania przez emitenta działalności operacyjnej oraz perspektyw jej 

prowadzenia w przyszłości lub zlecenie publikacji dokumentu, o którym mowa powyżej (§ 15b 

Regulaminu ASO), 

– obowiązki informacyjne (§ 17 Regulaminu ASO), 

– obowiązek udostępniania informacji poufnej na zasadach określonych w art. 156 ust. 6 Ustawy 

o obrocie instrumentami finansowymi (§ 17a Regulaminu ASO), 

– obowiązek dalszego współdziałania z Autoryzowanym Doradcą (§ 17b Regulaminu ASO). 

W momencie nie wykonania powyższych obowiązków, w zależności od stopnia i zakresu powstałego naruszenia 

lub uchybienia, Organizator ASO może: 

a) upomnieć Emitenta, 

b) nałożyć na Emitenta karę pieniężną w wysokości do 50.000,00 zł, 

c) zawiesić obrót instrumentami finansowymi Emitenta w alternatywnym systemie, 

d) wykluczyć instrumenty finansowe Emitenta z obrotu w alternatywnym systemie (patrz. Ryzyko 

związane z wykluczeniem z obrotu na NewConnect). 

 

Zgodnie z art. 78 ust. 2-3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi: 

a) W przypadku gdy wymaga tego bezpieczeństwo obrotu w alternatywnym systemie obrotu lub jest 

zagrożony interes inwestorów Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu na żądanie Komisji 

Nadzoru Finansowego wstrzymuje wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w tym 

alternatywnym systemie obrotu lub wstrzymuje rozpoczęcie obrotu wskazanymi instrumentami 

finansowymi na okres nie dłuższy niż 10 dni, 

b) w przypadku gdy obrót określonymi instrumentami finansowymi jest dokonywany w okolicznościach 

wskazujących na możliwość zagrożenia prawidłowego funkcjonowania alternatywnego systemu 

obrotu lub bezpieczeństwa obrotu dokonywanego w tym alternatywnym systemie obrotu, lub 

naruszenia interesów inwestorów Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu na żądanie Komisji 

Nadzoru Finansowego zawiesza obrót tymi instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż 

miesiąc. 

 

Komisja Nadzoru Finansowego podaje niezwłocznie do publicznej wiadomości informację o wystąpieniu z takim 

żądaniem do Organizatora Alternatywnego Systemu Obrotu. 

 

Ryzyko związane z wykluczeniem z obrotu na NewConnect  

Zgodnie z § 12 Regulaminu NewConnect Organizator ASO może wykluczyć instrumenty finansowe z obrotu:  

– na wniosek emitenta, z zastrzeżeniem możliwości uzależnienia decyzji w tym zakresie od spełnienia 

przez emitenta dodatkowych warunków,  

– jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu,  

– wskutek ogłoszenia upadłości emitenta albo w przypadku oddalenia przez sąd wniosku o ogłoszenie 

upadłości z powodu braku środków w majątku emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania,  

– wskutek otwarcia likwidacji emitenta.  

 

Organizator Alternatywnego Systemu wyklucza instrumenty finansowe z obrotu w Alternatywnym Systemie:  

– w przypadkach określonych przepisami prawa,  

– jeżeli zbywalność tych instrumentów stała się ograniczona,  

– w przypadku zniesienia dematerializacji tych instrumentów, 
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– po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości emitenta, 

obejmującej likwidację jego majątku, lub postanowienia o oddaleniu przez sąd wniosku o ogłoszenie 

tej upadłości z powodu braku środków w majątku emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania.  

Przed podjęciem decyzji o wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu Organizator Alternatywnego 

Systemu może zawiesić obrót tymi instrumentami finansowymi. 

  

Zgodnie z § 17c ust. 1 pkt 4 Regulaminu NewConnect, Organizator ASO może wykluczyć z obrotu instrumenty 

finansowe emitenta, jeżeli emitent nie przestrzega zasad lub przepisów obowiązujących w alternatywnym 

systemie obrotu lub nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki ciążące na emitentach notowanych na 

rynku NewConnect. Obowiązki, o których mowa w przytoczonym przepisie to w szczególności obowiązki 

informacyjne, przedstawione szerzej w pkt. Ryzyko związane z zawieszeniem obrotu akcjami.  

 

Ponadto zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, w przypadku gdy obrót danym 

instrumentem finansowym zagraża w sposób istotny prawidłowemu funkcjonowaniu alternatywnego systemu 

obrotu lub bezpieczeństwu obrotu dokonywanego w tym alternatywnym systemie obrotu, lub powoduje 

naruszenie interesów inwestorów Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu na żądanie Komisji Nadzoru 

Finansowego wyklucza z obrotu wskazane przez Komisję Nadzoru Finansowego instrumenty finansowe. 

Komisja Nadzoru Finansowego podaje niezwłocznie do publicznej wiadomości informację o wystąpieniu z takim 

żądaniem do Organizatora Alternatywnego Systemu Obrotu. 

 

Ryzyko dotyczące możliwości nałożenia na Emitenta kar administracyjnych przez KNF za 

niewykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa 

Emitent będąc notowanym na rynku NewConnect jest spółką publiczną w rozumieniu Ustawy o obrocie 

instrumentami finansowymi. W związku z tym Komisja Nadzoru Finansowego może nałożyć na Emitenta kary 

administracyjne za niewykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w szczególności 

obowiązków wynikających z Ustawy o ofercie publicznej, Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. 

Wspomniane sankcje wynikają z art. 96 i 97 Ustawy o ofercie publicznej oraz z art. 176 Ustawy o obrocie 

instrumentami finansowymi. W przypadku nałożenia takiej kary obrót instrumentami finansowymi Emitenta 

może stać się utrudniony bądź niemożliwy. Ponadto nałożenie kary finansowej na Emitenta przez KNF może 

mieć istotny wpływ na pogorszenie wyniku finansowego za dany rok obrotowy. 

 

8.3 Czynniki ryzyka związane z inwestowaniem w instrumenty finansowe 
 

Ryzyko związane z dokonywaniem inwestycji w akcje Emitenta 

Inwestorzy przed nabyciem akcji Emitenta na rynku kapitałowym, powinni wziąć pod uwagę, iż ryzyko w tego  

typu papiery wartościowe jest większe od inwestycji w papiery skarbowe czy też jednostki uczestnictwa 

w funduszach inwestycyjnych. Trudno także przewidzieć, jak będzie kształtował się kurs akcji Emitenta 

w krótkim i długim okresie. Kurs i płynność akcji spółek notowanych na NewConnect zależy od liczby oraz 

wielkości zleceń kupna i sprzedaży składanych przez inwestorów. Na zachowania inwestorów mają wpływ 

rozmaite czynniki, także niezwiązane bezpośrednio z sytuacją finansową Emitenta, takie jak ogólna sytuacja 

makroekonomiczna Polski, czy też sytuacja na rynkach światowych. Ponieważ Emitent nie jest w stanie 

przewidzieć poziomu podaży i popytu swoich akcji po ich wprowadzeniu do obrotu, nie ma więc pewności, że 

osoba nabywająca akcje Emitenta będzie mogła je zbyć w dowolnym terminie i po satysfakcjonującej cenie 

 

Ryzyko związane z kolejnymi emisjami akcji i pozyskiwaniem środków finansowych 

W przypadku wystąpienia nieprzewidzialnych czynników, niekorzystnych dla realizacji strategii rozwoju lub dla 

samej Spółki, istnieje ryzyko, iż Emitent będzie potrzebował środków pieniężnych, bądź też dynamika rozwoju 

Emitenta wzrośnie i niezbędny okaże się dalszy kapitał. W takich okolicznościach Emitent może poszukiwać 

finansowania w postaci kredytów, pożyczek czy kolejnej emisji instrumentów finansowych. Niepozyskanie 
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środków pieniężnych niezbędnych Emitentowi mogłoby negatywnie wpłynąć na dalszy rozwój i wycenę 

instrumentów finansowych Spółki. 

Zgodnie z § 9 statutu Spółki, Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższania w okresie trzech lat do dnia 

24 czerwca 2013 r. kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy 

złotych) w ramach jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego. Zarząd został upoważniony 

do ustalenia ceny emisyjnej akcji oferowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na 

powyższych zasadach. W wyniku powyższego upoważnienia decyzja o kolejnej emisji leży w gestii Zarządu 

Spółki, która nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Wprowadzenie do Statutu Spółki zapisów o kapitale 

docelowym ma na celu umożliwienie Zarządowi sprawną możliwość pozyskania finansowania, w przypadku 

wykorzystania przez Emitenta dotychczas posiadanych kapitałów finansowych, przez co ograniczeniu ulegnie 

ryzyko spowolnienia tempa rozwoju Emitenta. Z drugiej jednak strony istnieje ryzyko, że Emitent przeprowadzi 

emisję akcji bez uwzględnienia opinii Walnego Zgromadzenia. 

Warto wskazać, iż emisje akcji serii D, F, G i H zostały przeprowadzone w ramach ww. upoważnienia Zarządu do 

podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. W związku z emisjami akcji serii D, F, G i H 

Zarząd pozostaje uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę emisji 94.433,40 zł, tj. do emisji 

944.334 akcji, o wartości nominalnej 0,10 zł każda. 

 

9 Zwięzłe informacje o Emitencie 
 

9.1 Krótki opis historii Emitenta 
 

9.1.1 Utworzenie Spółki i rozwój Grupy Kapitałowej 

 

Spółka Digital Avenue S.A. została powołana na podstawie Aktu Założycielskiego z dnia 19 kwietnia 2007 r. 

z inicjatywy MCI Management S.A. Początkowy kapitał założycielski wynosił 642 tys. zł. i dzielił się na 642.000 

akcji o równej wartości nominalnej 1,00 zł. MCI objęło 100% kapitału zakładowego po cenie emisyjnej równej 

wartości nominalnej wynoszącej 1,00 zł. Spółka została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym 14 

czerwca 2007 r. 

Powołanie Digital Avenue S.A. było pierwszym etapem przygotowania projektu polegającego na stworzeniu 

grupy medialnej o znaczącej pozycji w sektorze mediów cyfrowych, zdolnej do skutecznego konkurowania na 

rynku mediów internetowych. 

W początkowym okresie, w celu stworzenia internetowej grupy medialnej Emitent: 

1) przejął 50,1% udziałów Streemo sp. z o.o., będącej właścicielem multimedialnego serwisu 

społecznościowego streemo.pl (kwiecień 2007 r.), 

2) przejął 87,1% udziałów spółki Iplay sp. z o.o. , będącej pierwszym w Polsce sprzedawcą legalnej muzyki 

przez Internet (maj 2007 r.), a następnie w sierpniu 2008 r. zwiększył swój udział do 97,56% kapitału 

zakładowego, 

3) zakupił 74% udziałów w spółce Medousa sp. z o.o., która była właścicielem rozrywkowych serwisów 

internetowych: fotosik.pl, sms.pl, supergry.pl, blopix.pl, foreo.pl, strzegola.pl, morzeognia.pl o łącznej 

oglądalności przekraczającej 2 miliony realnych użytkowników miesięcznie Real Users, 

4) nabył 14% w kapitale zakładowym spółki Can’t Stop Games Sp. z o.o. (listopad 2007 r.), zwiększając 

w marcu 2008 r. swój udział kapitału w tej spółce do 30% udziału w kapitale zakładowym. 

 

Następnie, Emitent w ramach realizacji strategii Grupy Kapitałowej zakładającej ograniczenie ekspozycji 

kapitałowej w projekty i koncentracji na rozwoju podstawowego aktywa Emitenta - Medousa sp. z o. o.:  

1) zbył w lipcu 2008 r. posiadane udziały w Streemo Sp. z o.o. na rzecz One-2-One S.A., 

2) zbył w styczniu 2009 r. posiadane udziały w Can't Stop Games Sp. z o.o. na rzecz WAY7 Limited 

z siedzibą w Limassol, Cypr, 

3) zbył w we wrześniu 2009 r. posiadane udziały w Iplay Sp. z o.o. na rzecz Avantis S.A. 
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W efekcie koncentracji działań Emitenta na rozwoju Medousa sp. z o.o., spółka ta od początku 2009 r. skupiała 

swoje działania na rozwoju głównego serwisu spółki – www.fotosik.pl, a w szczególności na jego monetyzacji 

i zwiększeniu udziału opłat za usługi oraz wpływów z reklam rozliczanych w modelu CPA (cost-per-action) i CPL 

(cost-per-lead). Wprowadzone opłaty dla użytkowników serwisu za wykorzystany transfer danych okazały się 

sukcesem i doprowadziły do ponad 3-krotnego wzrostu średniorocznego wpływu z opłat abonamentowych. 

Serwis fotosik.pl podlegał ciągłemu doskonaleniu, efektem czego w dniach 15-16 listopada 2010 r. 

wprowadzono nową wersję portalu internetowego Fotosik.pl. Obecnie serwis Fotosik.pl jest największym 

społecznościowym portalem fotograficznym w Polsce i stanowi główne źródło przychodów spółki Medousa sp. 

z o.o. 

 

Jednocześnie w wyniku realizacji strategii zmierzającej do uporządkowania struktury Grupy, Emitent 

w czwartym kwartale 2009 r. zakończył proces restrukturyzacji kosztowej, który zaowocował zdecydowanym 

obniżeniem kosztów operacyjnych Emitenta. 

 

W dniu 31 marca 2010 r. pomiędzy Emitentem a wspólnikami spółki Styl.Media sp. z o.o. – Piotrem Wąsowskim 

i Piotrem Bocheńczakiem zawarta została Umowa Inwestycyjna, na mocy której Emitent nabył wszystkie 100 

udziałów tej spółki, przy czym rozliczenie ceny za nabywane udziały nastąpiło w związku z objęciem w dniu 

8 kwietnia 2010 r. przez wspólników spółki Styl.Media sp. z o.o. akcji serii C Emitenta. Spółka Styl.Media sp. 

z o.o. była właścicielem portalu life-stylowego Styl.fm. to jeden z czołowych i niezależnych portali 

internetowych skierowanych do kobiet o tematyce związanej z szeroko pojętym stylem życia, modą i urodą. 

W dniu 21 lutego 2011 r. doszło do połączenia Emitenta ze spółką Styl.Media sp. z o.o. przez przejęcie przez 

Emitenta całości majątku spółki Styl.Media sp. z o.o. 

W dniu 28 października 2010 r. Emitent dokonał nabycia portalu internetowego Przepisy-Kuchenne.info, 

włączając go w ramy serwisu Styl.fm. Dzięki temu oferta serwisu Styl.fm została uzupełniona o treści 

skierowane do osób zainteresowanych sztuką gotowania, przepisami kulinarnymi oraz dietami. Oglądalność 

portalu Przepisy-Kuchenne wynosi ok. 174 tysięcy unikalnych użytkowników miesięcznie i ok. 530 tysięcy 

odsłon (dane na podstawie badań Google Analytics, kwiecień 2012 r.). 

W dniu 15 marca 2011 r. zawarł umowę w przedmiocie nabycia praw do domeny jakja.pl oraz praw własności 

intelektualnej składających się na serwis jakja.pl. Jakja.pl to miejsce spotkań użytkowników poszukujących 

w internecie osób podobnych do siebie. Portal jest odwiedzany przez ponad 100 000 użytkowników, którzy 

generują blisko 1mln odsłon miesięcznie.  

W dniu 25 sierpnia 2011 r. zawarta została umowa inwestycyjna, której celem było objęcie przez Emitenta 

większości udziałów w kapitale zakładowym spółki pod firmą Fashiostyle.pl sp. z o.o. w organizacji, z siedzibą 

w Warszawie, której działalność skoncentrowana jest wokół internetowego serwisu pod domeną 

Fashionstyle.pl. Serwis Fashionstyle.pl skierowany jest do młodych kobiet, posiada prawie 400.000 

zarejestrowanych użytkowniczek generujących ponad 8 milionów odsłon miesięcznie. 

 

9.1.2 Emisja akcji serii B i debiut na rynku NewConnect 

 

W celu sfinansowania przejęcia Medousa sp. z o.o. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 17 lipca 

2007 r. podjęło uchwałę o emisji nowych akcji na okaziciela serii B, objętych w drodze oferty prywatnej w ilości 

209 322 przez 46 inwestorów. W wyniku powyższego Spółka pozyskała 5.861.016,00 zł. 

W dniu 24 sierpnia 2007 r. wszystkie akcje Emitenta, tj.: 

1) akcje serii A w liczbie 642.000 o wartości nominalnej 1,00 zł każda, 

2) akcje serii B w liczbie 209.322 o wartości nominalnej 1,00 zł każda (wraz z PDA do tych akcji) 

zostały wprowadzone do obrotu na rynku NewConnect. 

W dniu 30 sierpnia 2007 r. miało miejsce pierwsze notowanie instrumentów finansowych Spółki na rynku 

NewConnect. Emitent był jednym z pięciu pierwszych podmiotów notowanych na NewConnect. 
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W dniu 1 kwietnia 2008 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta, w celu zwiększenia płynności akcji 

wprowadzonych do obrotu na rynku NewConnect uchwaliło obniżenie wartości nominalnej wszystkich akcji 

z 1,00 zł (jeden złoty) do 0,10 zł (dziesięciu groszy) przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu ich ilości, 

to jest z 851.322 (osiemset pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta dwadzieścia dwa) do 8.513.220 (słownie: osiem 

milionów pięćset trzynaście tysięcy dwieście dwadzieścia) sztuk akcji. Wymiana akcji zarejestrowanych w KDPW 

S.A. miała miejsce 16 czerwca 2008 r. 

 

9.1.3 Emisja akcji serii C i połączenie ze spółką Styl.Media sp. z o.o. 

 

W wyniku zawartej w dniu 31 marca 2010 r. Umowy Inwestycyjnej, Emitent nabył 100% udziałów w Spółce 

Styl.Media sp. z o.o. Spółka Styl.Media sp. z o.o., była wydawcą portalu Styl.fm - jednego z czołowych 

niezależnych portali internetowych skierowanych do kobiet o tematyce związanej z szeroko pojętym stylem 

życia, modą i urodą. Większość przychodów Styl.fm osiąga na rynkach reklamy internetowej, płatnych 

abonamentów za korzystanie z usług internetowych oraz z działalności e-commerce.  

 

Zgodnie z Umową Inwestycyjną cena sprzedaży 100,00% udziałów spółki Styl.Media sp. z o.o. ustalona została 

na łączną kwotę 1.849.998,62 zł. Jednocześnie, na podstawie Umowy Inwestycyjnej udziałowcy Styl.Media sp. 

z o.o. zobowiązani byli do objęcia 2.228.914 sztuk akcji serii C wyemitowanych przez Digital Avenue S.A. 

o łącznej wartości 1.849.998,62 zł, tj. po cenie emisyjnej wynoszącej 0,83 zł (osiemdziesiąt trzy grosze) każda. 

W dniu 1 czerwca 2010 r., na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we 

Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w wyniku rejestracji zmian Statutu 

Emitenta, kapitał zakładowy Emitenta został podwyższony o kwotę wynikającą z emisji akcji serii C. W wyniku 

zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego kapitał zakładowy Digital Avenue S.A. został podwyższony 

z kwoty 851.322, 00 zł do kwoty 1.074.213,40 zł i dzieli się na 10.742.134 akcji zwykłych na okaziciela o wartości 

nominalnej 0,10 zł każda. 

W dniu 14 grudnia 2010 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Avenue S.A. oraz Nadzwyczajne 

Zgromadzenie Wspólników Styl.Media sp. z o.o. podjęły uchwały o połączeniu spółek, zgodnie z planem 

połączenia ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 209/2010 (3567), poz. 13021 z dnia 26 

października 2010 r. 

 

W związku z połączeniem przyznano Panu Piotrowi Wąsowskiemu oraz Panu Piotrowi Bocheńczakowi, 

członkom Zarządu Spółki Przejmowanej, prawo do łącznego powoływania lub odwoływania jednego członka 

Rady Nadzorczej Spółki Przejmującej, tak długo jak będą posiadać oni łącznie co najmniej 10% (dziesięć 

procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. 

 

Zakończenie procesu łączenia Spółek, nastąpiło w wyniku postanowienia Sądu Rejonowego dla Wrocławia-

Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS, z dnia 21 lutego 2011 r., na podstawie którego nastąpił 

wpis połączenia spółek do Krajowego Rejestru Sądowego. 

 

9.1.4 Emisja akcji serii D i realizacja programu motywacyjnego 

 

Emisja akcji serii D odbyła się w celu realizacji programu motywacyjnego skierowanego do kadry menedżerskiej 

Emitenta na podstawie uchwał Rady Nadzorczej nr 08/06/2011, 09/06/2011 i 11/06/2011 z dnia 22 czerwca 

2011 r. Emisja akcji serii D odbyła się w ramach kapitału docelowego, na podstawie Uchwały Zarządu Emitenta 

z dnia 17 sierpnia 2011 r. 

 

Akcje emisji serii D zostały objęte przez następujące osoby: 

 Pan Rafał Małecki objął 85.000 akcji serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł każda, 
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 Pan Piotr Bocheńczak objął 14.000 akcji serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł każda, 

 Pan Piotr Wąsowski objął 70.000 akcji serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł każda. 

 

Rejestracja akcji serii D w Krajowym Rejestrze Sądowym nastąpiła w dniu 22 listopada 2011 r. 

 

9.1.5 Emisja akcji serii E oraz pozyskanie finansowania na aktualne potrzeby Spółki i konwersja 

zobowiązań na kapitał własny 

 

W dniu 22 września 2011 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 3/09/2011 

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E 

z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki. Zgodnie 

z przytoczoną uchwałą, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło podwyższyć kapitał zakładowy Spółki 

z kwoty 1.091.113,40 zł do kwoty 1.182.336,10 zł, tj. o kwotę 91.222,70 zł poprzez emisję 912.227 sztuk akcji 

zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł każda. 

 

Cena emisyjna akcji serii E została ustalona na poziomie: 

a) w zakresie 612.227 akcji oferowanych spółce MCI Management S.A. - 0,75 zł (siedemdziesiąt pięć groszy) 

za każdą akcję, tj. za łączną cenę 459.170,25 zł (czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt 

złotych i dwadzieścia pięć groszy), 

b) w zakresie 300.000 akcji oferowanych Markowi Kamola - 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) za każdą akcję, tj. za 

łączną cenę 240.000,00 zł (dwieście czterdzieści tysięcy złotych). 

 

Celem emisji akcji serii E było rozliczenie istniejących wobec MCI Management S.A. zobowiązań Spółki z tytułu 

finansowania udzielonego Spółce w dniu 18 czerwca 2007 r., a także pozyskanie finansowania w wysokości 

240.000,00 zł na aktualne potrzeby Spółki. Pożyczka od MCI Management S.A. była wymagalna. Pożyczkodawca 

wyraził zgodę na rozliczenie należności poprzez jej potrącenie z wierzytelnością Spółki z tytułu wpłat na akcje 

nowej emisji. Taki sposób rozliczenia należności leżał w interesie Spółki, bowiem nie zmuszał jej do 

wyasygnowania kwot gotówkowych na zaspokojenie wierzytelności pożyczkodawcy, a przyczynił się do 

zmniejszenia kwoty krótkoterminowych zobowiązań Spółki. Środki finansowe z przeznaczeniem na spłatę 

pożyczki mogły być przez Spółkę reinwestowane celem realizacji założeń przyjętej strategii. Cena emisyjna akcji 

serii E została ustalona w oparciu o wartość rynkową akcji Spółki w okresie ostatnich 6 miesięcy i nie odbiegała 

w istotny sposób od aktualnej wartości rynkowej akcji. Cena emisyjna akcji serii E oferowanych MCI 

Management S.A. była nieco niższa niż cena emisyjna akcji serii E zaoferowanych Panu Markowi Kamola z uwagi 

na fakt, iż MCI Management S.A. wyraziła zgodę na rezygnację z dochodzenia odsetek ustawowych za zwłokę 

w zwrocie pożyczki. 

 

Rejestracja akcji serii E w Krajowym Rejestrze Sądowym nastąpiła w dniu 15 grudnia 2011 r. 

 

9.1.6 Emisja akcji serii F oraz nabycie udziałów Fashionstyle.pl sp. z o.o. i realizacja systemu 

wynagradzania Prezesa Zarządu w latach 2010 i 2011 

 

W wykonaniu umowy inwestycyjnej z dnia 25 sierpnia 2011 r., zmienionej aneksem z dnia 16 stycznia 2012 r., 

w dniu 22 marca 2012 r. Emitent zawarł umowę sprzedaży udziałów spółki Fashionstyle.pl sp. z o.o. z siedzibą 

w Warszawie. Na mocy powołanej umowy Emitent od dnia 11 kwietnia 2012 r. posiada 550 udziałów spółki 

Fashionstyle.pl sp. z o.o., które stanowią 55% udziału w kapitale zakładowym i głosach na zgromadzeniu 

wspólników spółki Fashionstyle.pl sp. z o.o., które nabył za kwotę 132.332,86 złotych. 

 

Nabycie udziałów w spółce Fashionstyle.pl sp. z o.o. nastąpiło poprzez zawarcie z udziałowcami umów 

sprzedaży udziałów, przy czym cena nabycia została rozliczona częściowo za pomocą środków pieniężnych 
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Spółki, a częściowo poprzez wzajemne potrącenie wierzytelności przysługujących zbywcom udziałów z tytułu 

ceny nabycia, z wierzytelnościami Spółki z tytułu wniesienia wkładów na pokrycie akcji nowej emisji Spółki, 

które zostały zaoferowane do objęcia zbywcom udziałów. 

 

W dniu 22 marca 2012 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę nr 1 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego 

w ramach kapitału docelowego, będącą podstawą prawną emisji akcji serii F. Zgodnie z przedmiotową uchwałą, 

Zarząd Spółki postanowił podwyższyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 1.182.336,10 zł do kwoty 1.200.002,70 

zł, tj. o kwotę 17.666,60 zł poprzez emisję 176.666 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości 

nominalnej 0,10 zł każda. 

 

Emisja akcji serii F została dokonana również w celu realizacji uchwały Rady Nadzorczej Emitenta z dnia 24 

lutego 2011 roku nr 1/03/2011 w sprawie systemu wynagradzania Prezesa Zarządu Spółki w latach 2010 i 2011. 

Zgodnie z przyjętym modelem wynagradzania Prezesa Zarządu, wynagrodzenie jemu należne – na podstawie 

uchwały Rady Nadzorczej nr 1/03/2011 wynosiło maksymalnie 3.500,00 zł miesięcznie w roku 2010 oraz 

4.000,00 zł miesięcznie w roku 2011. Zgodnie z przyjętym systemem wynagradzania, Prezesowi Zarządu 

przyznano prawo do objęcia po 2011 roku 110.000 sztuk akcji po cenie emisyjnej równej cenie nominalnej. 

W celu realizacji powyższego oferta Akcji Serii F była skierowana również do Piotra Wąsowskiego, pełniącego 

wówczas funkcję Prezesa Zarządu. 

 

Cena emisyjna akcji serii F została ustalona na poziomie: 

a) w zakresie 33.333 akcji - 0,71 zł (siedemdziesiąt jeden groszy) dla Pani Aleksandry Sitarskiej jako 

udziałowca spółki Fashionstyle.pl sp. z o.o. 

b) w zakresie 33.333 akcji - 0,71 zł (siedemdziesiąt jeden groszy) dla Pana Daniela Kaczmarka jako 

udziałowca spółki Fashionstyle.pl sp. z o.o. 

c) w zakresie 110.000 akcji - 0,10 zł (dziesięć groszy) dla Pana Piotra Wąsowskiego, pełniącego wówczas 

funkcję Prezesa Zarządu Emitenta. 

 

Rejestracja akcji serii F w Krajowym Rejestrze Sądowym nastąpiła w dniu 17 kwietnia 2012 r. 

 

9.1.7 Emisja akcji serii G i nabycie pozostałych udziałów Medousa sp. z o.o. 

 

W wykonaniu umowy inwestycyjnej z dnia 28 maja 2012 r., która weszła w życie z chwilą złożenia ostatniego 

z podpisów przez strony umowy, tj. w dniu 15 czerwca 2012 r., Emitent nabył od wspólników mniejszościowych 

spółki Medousa sp. z o.o., wszystkie posiadane przez wspólników mniejszościowych udziały w spółce Medousa 

sp. z o.o., tj. w łącznej ilości 2.860 udziałów o wartości nominalnej 52,00 zł każdy, które stanowiły 26,00% 

udziału w kapitale zakładowym i głosach na zgromadzeniu wspólników Medousa sp. z o.o. 

 

Za zbywane 2.860 udziałów Medousa sp. z o.o. wspólnicy mniejszościowi otrzymali łączną cenę w wysokości 

461.500,00 zł. Płatność została zrealizowana w drodze potrącenia wzajemnych wierzytelności stron, tj. 

wierzytelności wspólników mniejszościowych Medousa sp. z o.o. wobec Emitenta wynikających z umowy 

sprzedaży udziałów z wierzytelnościami Emitenta wobec wspólników mniejszościowych Medousa sp. z o.o. 

wynikających z objęcia przez wspólników mniejszościowych Medousa sp. z o.o. w kapitale zakładowym 

Emitenta łącznie 650.000 akcji serii G, o wartości nominalnej 0,10 zł każda. W celu wykonania przez Emitenta 

zobowiązania do zapłaty ceny sprzedaży udziałów, o której mowa wyżej, w łącznej kwocie 461.500,00 zł 

Emitent wyemitował 650.000 akcji na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja oraz cenie 

emisyjnej 0,71 zł (siedemdziesiąt jeden groszy) za jedną akcję, czyli o łącznej wartości emisyjnej (cenie objęcia) 

równej 461.500,00 zł. 
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Realizacja postanowień ww. umowy inwestycyjnej spowodowała uzyskanie przez Emitenta 100,00% udziałów 

w kapitale zakładowym i głosach na zgromadzeniu wspólników spółki Medousa sp. z o.o. 

 

Akcje emisji serii G zostały objęte przez następujące osoby: 

 Pan Tomasz Pruszczyński objął 210.000 akcji serii G, o wartości nominalnej 0,10 zł każda, 

 Pan Damian Rutkowski objął 210.000 akcji serii G, o wartości nominalnej 0,10 zł każda, 

 Pan Tomasz Dwornicki objął 165.000 akcji serii G, o wartości nominalnej 0,10 zł każda, 

 Pan Arkadiusz Seńko objął 32.500 akcji serii G, o wartości nominalnej 0,10 zł każda, 

 Pan Maciej Zawisza de Sulima objął 32.500 akcji serii G, o wartości nominalnej 0,10 zł każda. 

 

Rejestracja akcji serii G w Krajowym Rejestrze Sądowym nastąpiła w dniu 3 września 2012 r. 

 

9.1.8 Emisja akcji serii H i realizacja systemu wynagradzania Prezesa Zarządu w 2012 r. 

 

Emisja akcji serii H odbyła się w celu realizacji systemu wynagradzania Prezesa Zarządu Emitenta w 2012 r. na 

podstawie uchwały Rady Nadzorczej nr 02/01/2012 z dnia 13 stycznia 2012 r. w związku z uchwałą Rady 

Nadzorczej nr 02/03/2013 z dnia 5 marca 2013 r. Emisja akcji serii H odbyła się w ramach kapitału docelowego, 

na podstawie Uchwały Zarządu Emitenta nr 1 z dnia 12 marca 2013 r. 

 

Zgodnie z przyjętym systemem wynagradzania, Prezesowi Zarządu przyznano prawo do objęcia po 2012 roku 

60.000 sztuk akcji po cenie emisyjnej równej cenie nominalnej, tj. 0,10 zł za jedną akcję. W celu realizacji 

powyższego oferta akcji serii H została skierowana do Piotra Wąsowskiego, pełniącego wówczas funkcję 

Prezesa Zarządu. 

 

9.2 Działalność prowadzona przez Emitenta 
 

9.2.1 Podstawowe informacje o produktach i usługach 

 

9.2.1.1 Profil działalności Emitenta 

 

Digital Avenue S.A. tworzy grupę kapitałową skupiającą spółki internetowe działające w sektorach: lifestyle 

i rozrywka. Stawia sobie za cel rozwój i zwiększanie wartości swoich przedsięwzięć poprzez dostarczanie treści, 

usług, rozrywki i nowych rozwiązań na portalach tematycznie związanych z szeroko pojętym stylem życia. 

Digital Avenue S.A. nadzoruje spółki portfelowe oraz wspiera ich rozwój. 

 

Najważniejszymi markami zarządzanymi przez Grupę Digital Avenue S.A. jest Styl.fm (należąca do Digital 

Avenue S.A.) oraz Fotosik.pl (należąca do spółki zależnej Medousa sp. z o.o.). Jest to grupa portali i usług 

internetowych skupiająca innowacyjne projekty internetowe i mobilne, wokół których budowane są wirtualne 

społeczności. Portale należące do Digital Avenue S.A. skupiają już 2,5 mln użytkowników i grupa ta stale 

wzrasta. Liczba odsłon sięga ponad 40 mln miesięcznie, a liczba zarejestrowanych użytkowników przekroczyła 

już 1 mln osób. 

Strategia Spółki zakłada realizacje innowacyjnych przedsięwzięć na bazie już istniejących aktywów, a także 

poprzez przejęcia serwisów internetowych w najbardziej rentownych kategoriach tematycznych. Celem Digital 

Avenue S.A. jest osiągnięcie wiodącej pozycji w zakresie zasięgu, jakości contentu oraz rozrywki internetowej 

w kategorii serwisów dla kobiet. 

 

Digital Avenue S.A. koncentruje zarządzane przez siebie portale wokół portalu Styl.fm – należącego do Digital 

Avenue S.A. bezpośrednio oraz Fotosik.pl – należącego do spółki zależnej Medousa sp. z o.o. 
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 Portal Styl.fm 

 

 
 

Styl.fm to portal, który został włączony do produktów Emitenta w związku z przejęciem spółki Styl.Media sp. 

z o.o. Od dnia połączenia ze wskazaną spółką jest on zarządzany bezpośrednio przez Emitenta. Portal 

inspirowany jest przez zagraniczne, lifestylowe serwisy kobiece, o tematyce związanej z szeroko pojętym stylem 

życia, modą, urodą, kulinariami, zdrowiem, psychologią i in. Grupą docelową są głównie kobiety młode, 

mieszkanki miast, przywiązujące dużą wagę do własnego wyglądu i rozwoju. Na łamach portalu Styl.fm znajdują 

się zapowiedzi imprez modowych, galerie z najnowszymi kolekcjami marek odzieżowych oraz pokazów 

najważniejszych projektantów mody. Styl.fm to także platforma wymiany informacji i poglądów osób 

zainteresowanych tą tematyką. Użytkownicy mają możliwość uczestnictwa w życiu portalu poprzez dodawanie 

zdjęć i komentarzy w największym w polskim Internecie Katalogu Fryzur, mody, manicure i makijaży. Dzięki 

specjalnym konkursom użytkowniczki mają możliwość zdobycia nagród w postaci markowych kosmetyków lub 

odzieży. 

 

Digital Avenue S.A. kontynuuje aktywne działania w celu dokonania kolejnych przejęć portali internetowych 

i spółek. Po nabyciu w I półroczu 2011 r. portalu społecznościowego Jakja.pl, generującego ok. 100 tys. wizyt 

użytkowników i ok. 2 mln odsłon miesięcznie, Spółka przejęła zarządzanie powierzchnią reklamową w kolejnych 

kilku serwisach: grze internetowej - Fashionstyle.pl, magazynie dla kobiet - naobcasach.pl i serwisie dla 

rodziców - tik-tak.pl
1
. W kwietniu 2012 r. Digital Avenue S.A. przejęła 55% udziałów w Fashionstyle.pl sp. z o.o. 

 

Oglądalność Grupy Styl.fm: ponad 1,2 mln użytkowników miesięcznie, ok. 14,5 mln odsłon miesięcznie (źródło: 

Google Analytics). Wśród niezależnych portali o tematyce „styl życia”, jest jednym z największych portali pod 

względem liczby odsłon. 

 

                                                                 
1
 Na podstawie RB EBI Spółki nr 26/2013 Emitent poinformował o zmianie formy współpracy Emitenta z właścicielem witryn 

naobcasach.pl i tik-tak.pl z umowy o zarządzanie powierzchnią reklamową na umowę dzierżawy powierzchni reklamowych 
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 Portal Przepisy.Styl.fm 

 

 
 

Portal Przepisy.Styl.fm jest skierowany do osób zainteresowanych sztuką gotowania. Oferuje czytelnikom 

interaktywną platformę wymiany informacji dot. ogólnopojętej tematyki kulinarnej. Na portalu znajdziemy 

m.in. ciekawe przepisy, dodawane przez użytkowników i redakcję oraz wiele informacji o zdrowym odżywianiu, 

dietach czy nowinkach kulinarnych. 

 

 Portal Fotosik.pl 
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Fotosik.pl to główny serwis spółki zależnej od Emitenta – Medousa sp. z o.o. Obecnie serwis Fotosik.pl jest 

największym społecznościowym portalem fotograficznym w Polsce i stanowi główne źródło przychodów spółki 

Medousa sp. z o.o. Emitent kładzie duży nacisk na ciągłe doskonalenie serwisu fotosik.pl. 

Oglądalność Fotosik.pl: ponad 1,8 mln użytkowników, ok. 17 mln odsłon miesięcznie (źródło: Google Analytics). 

 

 

 Portal Jakja.pl 

 

 
 

Jakja.pl to serwis społecznościowy o charakterze randkowym. Portal jest platformą integracji osób 

poszukujących znajomych i/lub drugiej połówki. Na Jakja.pl znajdziemy m.in. testy psychologiczne, pomagające 

zrozumieć cechy swojego charakteru. Do określenia charakteru służy Enneagram, Cybernetyka, test projekcyjny 

twarzy wzorowany na teście Szondiego, Kokologia i inne ankiety. 
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 Portal Fashionstyle.pl 

 

 
 

FashionStyle.pl to serwis, który napędza moda. Można spełniać się w kierowaniu karierą wirtualnej modelki lub 

zostać wirtualną projektantką i produkować ubrania. Dla twórców serwisu jednym z ważniejszych aspektów jest 

społeczność FashionStyle - portal od zawsze tworzony był z dużym jej zaangażowaniem. Dzięki temu, 

użytkownicy tworzą bardzo zżytą i aktywną grupę. Nastoletnie miłośniczki mody z całej Polski mogą wymieniać 

się doświadczeniami, dyskutować o trendach i dzielić się swoimi problemami. 

 

 Portal Tik-Tak.pl 
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Tik-tak.pl to portal skierowany do młodych mam i kobiet w ciąży. Serwis skupia się na tematyce rodzicielskiej. 

Znajdziemy tam wiele ciekawych i pożytecznych rad oraz artykułów dotyczących przebiegu ciąży, porodu czy 

wychowania dzieci. Atutem serwisu jest także rozbudowane forum, będące otwartą platformą wymiany opinii 

użytkowniczek. 

 

 Portal Naobcasach.pl 

 

 
 

Naobcasach.pl to internetowy magazyn o modzie i urodzie skierowany do kobiet. W serwisie znajdziemy wiele 

interesujących informacji dot. nowinek kosmetycznych, designe’u, wychowania dzieci, kuchni, kultury i stylu 

życia. Atrakcyjną częścią portalu jest także rozbudowane forum. 

 

9.2.1.2 Współpraca z partnerami w zakresie rynku reklamy 

 

W dniu 1 listopada 2010 r. Emitent podpisał umowę partnerską z siecią reklamową Goldbach Audience (Poland) 

sp. z o.o. (dawniej: Arbomedia Polska sp. z o.o.), która określa zasady udostępniania powierzchni reklamowej 

przez serwisy internetowe należące do Digital Avenue S.A. w celu zamieszczania na niej reklam dostarczanych 

przez Goldbach Audience (Poland) sp. z o.o. Zawarta umowa zastępuje dotychczasowe umowy pomiędzy 

Goldbach Audience (Poland) sp. z o.o. a poszczególnymi spółkami należącymi do Grupy Kapitałowej Digital 

Avenue S.A. i stanowi element strategii zmierzającej do lepszego wykorzystania synergii w Grupie Kapitałowej 

Digital Avenue S.A. 

Goldbach Audience (Poland) sp. z o.o. jest najważniejszą pod względem obrotów agencją reklamową 

pośredniczącą w sprzedaży reklam w portalach należących do Grupy Kapitałowej Digital Avenue S.A. 

 

Przedmiotem umowy jest określenie zasad współpracy pomiędzy Stronami w zakresie zarządzania 

i obsługiwania powierzchni reklamowej www.styl.fm; www.fotosik.pl; www.supergry.pl; strzelgola.pl; 

www.blopix.pl, fashionstyle.pl, naobcasach.pl, tik-tak.pl.  

Na podstawie umowy Goldbach Audience (Poland) sp. z o.o. świadczy usługi polegające na zapewnieniu Digital 

Avenue S.A. obsługi reklamowej witryn w szczególności poprzez pozyskiwanie i obsługiwanie reklamodawców 

oraz obsługę techniczną form reklamowych, a także poprzez prowadzenie działań marketingowych witryn. 

 

Emitent, ponadto, zawiera z innymi portalami, nie należącymi do spółek z Grupy Emitenta, umowy 

o zarządzanie powierzchnią reklamową. Na podstawie umów o zarządzanie Emitent uzyskuje prawo 

pośredniczenia w wynajmowaniu powierzchni reklamowej znajdującej się na tych portalach na rzecz Goldbach 

Audience (Poland) sp. z o.o. Do najważniejszych portali przejętych do zarządzania należą portale naobcasach.pl 

i tik-tak.pl. 

 

Poniższy schemat prezentuje poszczególne portale zarządzane przez Grupę Digital Avenue S.A. 
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Schemat 1 Portale zarządzane przez Grupę Digital Avenue S.A. 

 
Źródło: Emitent 

 

Grupa Digital Avenue S.A. współpracuje także z wydawcami innych portali w zakresie wzajemnego wspierania 

działań dotyczących kampanii reklamowych w Internecie. Współpraca polega w szczególności na wzajemnym 

świadczeniu usług reklamowych. Do tego typu partnerów handlowych należy zaliczyć m.in. Tro Media S.A. 

 

9.2.1.3 Struktura przychodów Emitenta 

 

W okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. Grupa Digital Avenue S.A. wygenerowała przychody 

w wysokości 5,89 mln zł wobec 4,15 mln zł wypracowanych w 2010 r., co oznacza wzrost przychodów niemal 

o 42% r/r. Tak duża dynamika przychodów Grupy wynika z konsekwentnie realizowanej strategii rozwoju, która 

odbywa się w drodze wzrostu organicznego i skutecznie egzekwowanej działalności akwizycyjnej 

komplementarnych portali/przedsiębiorstw, a także atrakcyjności contentu zarządzanych przez Spółkę portali. 

 

Do najważniejszych źródeł przychodów Grupy Emitenta w 2011 r. zaliczyć należy:  

 przychody z tytułu reklamy internetowej (82,72%), 

 przychody z tytułu afiliacji - zarządzania powierzchniami reklamowymi (9,46%), 

 przychody z tytułu handlu internetowego (e-commerce), w tym sprzedaż produktów mobilnych 

i rozwiązań dla klientów korporacyjnych (7,82%). 

 

W okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. Grupa Digital Avenue S.A. wygenerowała przychody 

w wysokości 5,22 mln zł wobec 5,89 mln zł wypracowanych w 2011 r., co oznacza spadek przychodów o 11,3% 

r/r. Spadek przychodów Spółki jest pochodną istotnego ograniczenia wydatków na reklamę w internecie 

w 2012 r. 

 

Do najważniejszych źródeł przychodów Grupy Emitenta w 2012 r. zaliczyć należy:  

 przychody z tytułu reklamy internetowej (84,76%), 

 przychody z tytułu afiliacji - zarządzania powierzchniami reklamowymi (6,77%), 

 przychody z tytułu handlu internetowego (e-commerce), w tym sprzedaż produktów mobilnych 

i rozwiązań dla klientów korporacyjnych (8,47%). 
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Poniżej przedstawiona została struktura rodzajowa przychodów Grupę Digital Avenue S.A. w 2012 r. 

 

Wykres 1 Struktura przychodów Grupy Kapitałowej Emitenta w 2012 r. 

 
Źródło: Emitent 

 

9.2.2 Strategia rozwoju Emitenta 

 

W przyjętej strategii rozwoju Spółka zakłada istotny wzrost pozycji konkurencyjnej, przy jednoczesnym 

zwiększaniu skali prowadzonej działalności. Przedmiotowe działania zostaną osiągnięte poprzez realizację 

poniżej wskazanych celów. 

 

Strategia Grupy Kapitałowej opiera się na zbudowaniu grupy należącej do pierwszej dwudziestki największych 

firm medialnych w polskim Internecie poprzez rozwój posiadanych aktywów, akwizycje spółek lub portali 

i realizowanie nowych projektów internetowych. 

 

Digital Avenue S.A. kontynuuje aktywne działania w celu dokonania kolejnych przejęć portali internetowych 

i spółek. Po nabyciu w I półroczu 2011 r. portalu społecznościowego Jakja.pl, generującego ok. 100 tys. wizyt 

użytkowników i ok. 2 mln odsłon miesięcznie, Spółka przejęła zarządzanie powierzchnią reklamową w kolejnych 

kilku serwisach: Fashionstyle.pl, magazynie dla kobiet - naobcasach.pl i serwisie dla rodziców - tik-tak.pl
2
. 

W kwietniu 2012 r. Digital Avenue przejął 55% udziałów w Fashionstyle.pl sp. z o.o. 

W dniu 19 lipca 2012 r. Emitent zawarł umowę kupna udziałów Medousa sp. z o.o. z mniejszościowymi 

wspólnikami tej spółki. Na mocy powołanej umowy Emitent - dysponujący już 74% udziałów w spółce Medousa 

sp. z o.o. - zakupił wszystkie posiadane przez wspólników mniejszościowych udziały w spółce Medousa sp. z o.o. 

 

9.2.3 Otoczenie rynkowe Emitenta 

 

9.2.3.1 Rynek IT w Polsce 

 

 Liczbę internautów w Polsce szacuje się na 16,7 mln osób. 

 

                                                                 
2
 Na podstawie RB EBI Spółki nr 26/2013 Emitent poinformował o zmianie formy współpracy Emitenta z właścicielem witryn 

naobcasach.pl i tik-tak.pl z umowy o zarządzanie powierzchnią reklamową na umowę dzierżawy powierzchni reklamowych 
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reklama 
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Wykres 2 Liczba internautów w Polsce 

 
Źródło: NetTrack 

 

 Liczba internautów w Polsce stale rośnie. Zgodnie z badaniami przeprowadzanymi przez instytut 

MillwardBrown SMG/KRC do Internetu zaglądało w 2011 roku aż 55,4 proc. populacji, czyli 16,7 mln 

Polaków. Widać poprawę - 52,4 proc. Polaków korzystało z sieci w 2010 roku. 

 

 Częstotliwość, okres i miejsce korzystania z Internetu w 2011 r: 

 

Tabela 10 Częstotliwość, okres i miejsce korzystania z Internetu w 2011 r. 

Od jak dawna korzysta z internetu ?   

 
nie korzysta z internetu 0,0% 

 
od 1 miesiąca 0,1% 

 
od 2-3 miesięcy 0,2% 

 
od 4-6 miesięcy 0,5% 

 
od 7-12 miesięcy 2,3% 

 
powyżej 1 roku do 2 lat 5,6% 

 
powyżej 2 lat do 3 lat 7,9% 

 
powyżej 3 lat do 5 lat 25,3% 

 
powyżej 5 lat 50,9% 

 
trudno powiedzieć 7,3% 

   Jak często korzysta z internetu ?   

 
nie korzysta z internetu 0,0% 

 
codziennie lub prawie codziennie 70,8% 

 
kilka razy w tygodniu 20,1% 

 
raz na tydzień 5,3% 

 
kilka razy w miesiącu 2,7% 

 
raz na miesiąc 0,7% 

 
rzadziej niż raz na miesiąc 0,5% 

 
trudno powiedzieć 0,0% 

   Gdzie korzysta z internetu ?   

 
w domu 95,2% 

 
w pracy 23,5% 
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w szkole / na uczelni 6,5% 

 
u znajomych 3,9% 

 
w kawiarni internetowej 0,4% 

 
w innym miejscu, z Hot Spot 0,7% 

 

Źródło: Badanie NetTrack firmy Millward Brown SMG/KRC przeprowadzone w okresie styczeń – grudzień 2011 

 

 Rozkład internautów ze względu na płeć jest równy - 50% stanowili mężczyźni, a 50% kobiety. 

 

 Jeżeli chodzi o wiek - wśród internautów dominują osoby w wieku 25 - 39 lat (39%), a tuż za nimi plasują 

się osoby w wieku 15 - 24 lat (28%). Osoby w wieku 40 - 59 lat stanowią 28%, a 60 lub więcej lat – 5%. 

 

 Na rynku internetowym w 2011 r. obserwujemy istotne przetasowanie przeglądarek internetowych dla 

urządzeń mobilnych. Klienci coraz bardziej przekonują się do korzystania z Internetu na smartphonach, 

i’Phone’ach czy tabletach. Według badania Mobile Exposure Polska, przeprowadzonego przez TNS Global 

dla marki Orange, do tej formy korzystania z Internetu przyznaje się 11% Polaków od 15 roku życia wzwyż 

(Gemius, „Trendy w I połowie 2011 roku. Rynek Internetowy w liczbach”). 

 

 Odnotowujemy także podbój polskiego rynku przez globalne zagraniczne korporacje. Google trzyma 

czołowe pozycje na rynku wyszukiwarek. YouTube rządzi w sektorze video. Facebook znokautował Naszą 

Klasę w segmencie Społeczności (Megapanel 2011). 

 

9.2.3.2 Rynek e-commerce w Polsce 

 

 Rynek e-commerce znajduje się w fazie permanentnego wzrostu. Według ADV.pl wartość tego rynku 

w najbliższych latach może wzrosnąć nawet o 11%. ZenithOptimedia szacuje tendencje wzrostu nawet na 

20%. 

 

 Jak wynika z badań Stowarzyszenia Marketingu Bezpośredniego, klienci najczęściej kupują w trybie online 

artykuły z sektora Dom i Ogród (23,4%) oraz odzież (15%). 
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Wykres 3 Sektory sprzedaży w Internecie w 2011 r. 

 
Źródło: Sklepy24.pl, 2011 r. 

 

 Jak wynika z badań Sklep24.pl, najczęściej stosowaną formą marketingu internetowego w 2011 roku jest 

pozycjonowanie strony w wyszukiwarce (77,5%). Wiele firm nie zrywa także ze standardowymi formami 

reklamowymi – obecność w internetowych pasażach handlowych czy katalogach (62,6%). 

 

 

Wykres 4 Formy marketingu internetowego stosowane przez sklepy internetowe 
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* Utrzymywanie kontaktu z klientami poprzez konkursy, poradniki online, reklama w serwisie branżowym, ogłoszenia na 

portalach ogłoszeniowych, ulotki, blog, sponsoring w konkursach zaprzyjaźnionych portali oraz własne konkursy, marketing 

wirusowy oparty na wyróżniającym się elemencie witryny: chatterbocie, sieci afiliacyjne. 

Źródło: Sklepy24.pl, 2011 r. 

 

 Wzrasta także popularność marketingu społecznego w branży e-commerce. Na pierwszym miejscu – 

podobnie jak w roku ubiegłym – jest Facebook (94,4%) oraz Nasza Klasa (20,9). Zasięg tej ostatniej 

gwałtownie się zmniejsza. Firmy działające w e-commerce coraz bardziej przekonują się także do Twittera 

(19,9%) (Sklep24.pl) 

 

Wykres 5 Wykorzystywane serwisy społecznościowe 

 
Źródło: Sklepy24.pl, 2011 r. 

 

 Do czynników hamujących rozwój e-commerce w Polsce zaliczamy ograniczone zaufanie internautów, 

wskazywane we wszystkich badaniach jako jeden z głównych powodów rezygnacji z zakupów (Internet 

Standard, E-commerce 2011). 

 

 W latach następnych, wg szacunków Emitenta utrzymana zostanie tendencja wzrostowa działalności 

reklamowej na rynku e-commerce. 

 

9.2.3.3 Rynek reklamy internetowej w Polsce 

 

 Wskutek intensywnego rozwoju nowych technologii, reklama internetowa stała się bardzo istotnym 

medium dla reklamodawców i stanowi dynamicznie rozwijający się segment reklamy. 

 

 Odnotowujemy pozytywne tendencje rozwojowe w segmencie rynku Internetu mobilnego, co daje nową 

potencjalną przestrzeń dla reklamy. 

 

 Wg szacunków IAB Polska wartość polskiego rynku reklamy w Internecie osiągnęła w 2011 roku wartość 

1 mld 578 mln złotych, co oznacza wzrost w stosunku do 2010 roku o 17 % (badanie PwC, „IAB AdEx 

2011”). 
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 Coraz większym zainteresowaniem ze strony reklamodawców cieszy się przestrzeń reklamowa, oferowana 

przez magazyny internetowe skierowane do kobiet. Na podstawie danych z lat poprzednich Emitent 

szacuje, że wartość reklamy w segmencie internetowych magazynów dla kobiet posiada bardzo duży 

potencjał wzrostu przychodów. 

 

Wykres 6 Czynniki wpływające na atrakcyjność reklamy w internecie 

 
Źródło: Interaktywny Instytut Badań Rynkowych, Internet Standard, „Polscy internauci a reklama online”, luty 2011 r. 

 

9.2.3.4 Sytuacja makroekonomiczna w Polsce 

 

Emitent prowadzi działalność na obszarze Polski, powoduje to zatem zależność kondycji finansowo-majątkowej 

Spółki od sytuacji makroekonomicznej Polski. Kluczową dla Spółki branżą, w związku z charakterystyką 

działalności, jest rynek IT. 

 

Wskaźniki makroekonomiczne 

Sytuacja gospodarcza Polski jest dobrze odzwierciedlana poprzez wskaźniki makroekonomiczne, do 

najważniejszych z nich można zaliczyć: 

 dynamikę Produktu Krajowego Brutto, 

 wskaźnik inflacji, 

 stopę bezrobocia, 

 wzrost realny wynagrodzeń brutto. 

 

Rok 2012 był trudny dla polskiej gospodarki, m. in. przez słabnący wzrost PKB oraz liczne upadłości firm 

w branży budowlanej. Wzrost PKB w omawianym roku wyniósł 2,0% i był o 2,3 pkt. proc. niższy niż w 2011 r. 

Tempo wzrostu gospodarczego było najniższe od 2009 roku, kiedy to wyniosło 1,6%. Pomimo tego Polska może 

pochwalić się przynależnością do grupy pięciu najszybciej rozwijających się państw Unii Europejskiej. Słabnący 

wzrost gospodarczy wynikał głównie ze stałego spadku tempa wzrostu popytu krajowego, który w latach 

wcześniejszych był głównym czynnikiem wpływającym na wzrost PKB. Spadek tempa wzrostów wskaźników 
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gospodarczych kraju świadczą o dalej trwającym kryzysie finansowym, którego skutki odczuwają wszystkie 

państwa regionu.
3
 

 

Sytuacja polskiej gospodarki, na tle zarówno krajów strefy euro, jak i krajów naszego regionu, prezentuje się 

korzystnie. Polska nie tylko utrzymała ożywienie gospodarcze w całym 2012 r., lecz również znowu znalazła się 

w czołówce państw Unii pod względem wzrostu gospodarczego. Odmienna reakcja polskiej gospodarki na 

kryzys potwierdza, iż rozwija się ona w sposób zrównoważony. Kryzys finansowy szczególnie uwydatnił 

niedociągnięcia nadzoru finansowego w wielu krajach, jednocześnie potwierdził słuszność polskich regulacji.
4
 

Efektem tego jest ogłoszona w dniu 22 lutego 2013 roku przez agencję ratingową Fitch informacja 

o podniesieniu perspektywy ratingu dla Polski. 

 

Według szacunków Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową (IBnGR), IV kwartał 2012 roku był kolejnym, 

w którym tempo wzrostu gospodarczego w Polsce było niższe niż odnotowane trzy miesiące wcześniej. Wzrost 

PKB w IV kwartale 2012 roku wyniósł 0,3% k/k, co było najgorszym wynikiem od pierwszego kwartału 2009 r., 

kiedy to wzrost ten wyniósł 0,4% k/k. Prognozy IBnGR zakładają, że tempo wzrostu produktu krajowego brutto 

w 2013 roku wyniesie 1,4%, co oznacza iż tempo wzrostu będzie malało kolejny rok.
5
 

 

Tabela 11 Wybrane wskaźniki makroekonomiczne Polski w latach 2006-2012 oraz prognozy na lata 

2013-2014 (w %) 

 Wyszczególnienie 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013P 2014P 

Produkt krajowy brutto 6,2% 6,8% 5,1% 1,6% 3,9% 4,3% 2,0% 1,4% 2,3% 

Inflacja 1,0% 2,5% 4,2% 3,5% 2,6% 4,3% 3,7% 2,4% 2,9% 

Stopa bezrobocia 14,8% 11,2% 9,5% 12,1% 12,4% 12,5% 13,4% 13,8% 13,0% 

Wynagrodzenie realne 
brutto 

4,0% 5,5% 5,9% 2,0% 1,5% 1,4% 0,0% 0,7% 1,7% 

P – prognoza 

Źródło: GUS, „Roczne mierniki gospodarcze”, luty 2013 r.; IBnGR, „Stan i prognoza koniunktury gospodarczej nr 77”, luty 

2013 r. 

 

Produkt Krajowy Brutto 

Zgodnie z szacowanymi danymi Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową produkt krajowy brutto w Polsce 

w IV kwartale 2012 r. był wyższy o 0,8% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Był to 

również czwarty z rzędu kwartał, w którym dynamika PKB była niższa niż kwartał wcześniej. Tempo wzrostu PKB 

osiągnęło poziom najniższy od trzech lat, przy czym ostatni raz tempo wzrostu PKB na niższym poziomie 

odnotowane zostało w pierwszym kwartale 2009 roku. Uwzględniając czynniki sezonowe, tempo wzrostu PKB 

wyniosło 0,3% w stosunku do III kwartału 2012 r.
6
 

 

Główną składową wzrostu gospodarczego zarówno w całym 2012 r. był popyt zagraniczny. Popyt krajowy 

w samym IV kwartale obniżył się o 0,9% r/r, a dla całego roku w stosunku do 2011 roku szacowany był wzrost 

na poziomie 0,1% r/r. Spożycie indywidualne, tj. wydatki konsumpcyjne ludności wzrosły w tym okresie 

                                                                 
3
 GUS, „Roczne mierniki gospodarcze”, luty 2013 r.; GUS, „Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej Polski 2012 r.”, 

22 lutego 2013 r. 
4
 GUS, „Roczne mierniki gospodarcze”, luty 2013 r. 

5
 IBnGR, „Stan i prognoza koniunktury gospodarczej nr 77”, luty 2013 r. 

6
 IBnGR, „Stan i prognoza koniunktury gospodarczej nr 77”, luty 2013 r. 
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o 0,5% r/r, zatem jest ono zdecydowanie niższe niż w 2011 r. Również spożycie ogółem, mimo iż wzrosło 

o 0,4%, to jest to wynik zdecydowanie gorszy od 2011 roku. 

 

Najszybciej rosnącym w 2012 roku składnikiem popytu krajowego były nakłady brutto na środki trwałe, czyli 

inwestycje, które IBnGR szacuje na poziomie 0,6% r/r. Wynik ten jest gorszy niż w pierwszym półroczu 2012 r. 

oraz w całym 2011 r. Ze względu na potrzeby rozwojowe polskiej gospodarki, tempo to nie jest zadowalające. 

Warto dodać, że w latach 2009-2010 odnotowane zostały ujemne tempa wzrostu oznaczające bezwzględny 

spadek poziomu inwestycji w kraju. Obecne wyniki za 2012 r. oraz za lata wcześniejsze, spowodowane są dużą 

niepewnością przedsiębiorców odnośnie kształtowania się koniunktury gospodarczej w Polsce, jak też w całej 

Unii Europejskiej oraz spadku ich optymizmu, a także coraz mniejszej liczby prowadzonych dużych inwestycji 

infrastrukturalnych.
7
 

 

W ujęciu sektorowym najszybciej rozwijającą się gałęzią gospodarki zarówno w IV kwartale jak i w całym 2012 

roku były usługi rynkowe. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową oszacował tempo wzrostu wartości dodanej 

tej części gospodarki na 2,2% r/r w IV kwartale 2012 r., a w całym 2012 roku na 3,0% r/r. Zdecydowanie wolniej 

natomiast rosła wartość dodana w przemyśle 2012 r., która została oszacowana przez IBnGR tylko na poziomie 

1,2% r/r, lecz dla IV kwartału 2012 r. spadła o 1,4% r/r, co było pierwszym spadkiem od drugiego kwartału 2009 

roku. Ujemne tempo w IV kwartale 2012 r. odnotowano z kolei w obszarze produkcji sprzedanej przemysłu 

i wyniosło ono -3,2% r/r, a dla całego 2012 roku odnotowano wzrost na poziomie 1,0% r/r. Zdecydowanie rok 

2012 był jednym z najgorszych jeśli chodzi o budownictwo. Wartość dodana w budownictwie zmniejszyła się 

o 0,5% r/r w całym 2012 roku, a w okresie od października do grudnia 2012 r. o 2,6% r/r. Roczne i kwartalne 

tempa wzrostu produkcji sprzedanej budownictwa wyniosły odpowiednio -1,0% r/r oraz -2,4% r/r.
8
 

 

Wykres 7 Dynamika wzrostu Produktu Krajowego Brutto w Polsce w latach 1996-2012 oraz 

prognozy na lata 2013 – 2014 (w %) 

 
P – prognoza 

Źródło: GUS, „Roczne mierniki gospodarcze”, luty 2013 r.; IBnGR, „Stan i prognoza koniunktury gospodarczej nr 77”, luty 

2013 r. 

 

Według prognoz Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, w 2013 r. dynamika PKB w Polsce wyniesie 

ok. 1,4% r/r. Tempo wzrostu gospodarczego Polski ulegnie więc spowolnieniu o 0,6 pkt proc. w porównaniu do 

2012 r. i o 2,9 pkt proc. w porównaniu do 2011 r. Rok 2013 będzie więc wyraźnie słabszy, a wzrost 

w pierwszych dwóch kwartałach będzie oscylować w okolicach 0,5%. Dopiero, jak prognozuje IBnGR, trzeci 

kwartał 2013 r. przyniesie ożywienie gospodarcze, a tempo wzrostu gospodarczego wyniesie 1,9% r/r. Poprawy 

                                                                 
7
 IBnGR, „Stan i prognoza koniunktury gospodarczej nr 77”, luty 2013 r. 

8
 IBnGR, „Stan i prognoza koniunktury gospodarczej nr 77”, luty 2013 r. 
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w gospodarce należy spodziewać się również w czwartym kwartale 2013 roku, gdyż wzrost PKB ma wynieść 

2,3% r/r. Przyspieszenie wzrostu w drugiej połowie roku będzie wynikiem wyraźniejszego wzrostu spożycia oraz 

wyższego wzrostu eksportu. W 2014 roku koniunktura gospodarcza w Polsce będzie się poprawiać, jednak nie 

należy oczekiwać zdecydowanego ożywienia. Dlatego też Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przewiduje 

wzrost PKB w 2014 roku na poziomie 2,3% 

 

Zdaniem ekspertów IBnGR, spowolnienie rozwoju będzie widoczne we wszystkich najważniejszych sektorach 

polskiej gospodarki. Dlatego też w 2013 roku wartość dodana w przemyśle wzrośnie tylko o 0,4% r/r, po 

wzroście o 1,2%. w bieżącym roku. Natomiast wartość dodana w budownictwie zmniejszy się w I kwartale 2013 

roku o 4,5% r/r i w całym 2013 roku jej odnotuje spadek o 1,1% r/r. Należy wskazać, iż najbardziej odporny na 

pogorszenie koniunktury będzie sektor usług rynkowych, w którym wartość dodana w 2013 roku wzrośnie 

w I kwartale o 1,9% r/r, a w całym roku aż o 2,4% r/r.
9
 

 

W całym 2013 roku tempo wzrostu popytu krajowego wyniesie 0,6% r/r, czyli o 0,5 pkt proc. więcej niż w 2012 

roku. Z kolei w I kwartale br. popyt krajowy spadnie o 0,9% r/r, a w II kwartale 2013 r. jego wzrost osiągnie 

wartość 0,3% r/r. W całym 2014 roku prognozowany wzrost popytu krajowego wyniesie 1,9% r/r.
10

 

 

Jak podkreśla IBnGR, w najbliższym czasie istotną barierą wzrostu gospodarczego w Polsce będzie spadająca 

dynamika inwestycji. W okresie I kwartału 2013 r. prognozowane jest osłabienie popytu inwestycyjnego, który 

spadnie aż o 2,3% r/r. Natomiast w całym 2012 r. wzrost nakładów brutto na środki trwałe wyniósł 0,6% r/r. 

Ponadto, w roku 2013 inwestycje w gospodarce nadal będą kształtowały się słabo, a ich prognozowany spadek 

wyniesie 1,4% r/r. Złe nastroje w krajowych przedsiębiorstwach oraz ograniczenie wydatków na inwestycje ze 

środków publicznych, będzie powodował niski wzrost nakładów inwestycyjnych w najbliższym czasie.
11

 

Oczekuje się, iż wzrost nakładów inwestycyjnych nastąpi dopiero w 2014 roku, przy czym inwestycje wzrosną 

o 1,8% r/r. 

 

Inflacja 

Zgodnie z danym przedstawionymi przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, średni wzrost cen dóbr 

i usług konsumpcyjnych w 2012 r. wyniósł 3,7% w stosunku do analogicznego okresu 2011 r. Na koniec grudnia 

poziom inflacji ukształtował się na poziomie 2,4% r/r. W całym 2012 roku najbardziej wzrosły w porównaniu 

z analogicznym okresem 2011 roku ceny paliwa do prywatnych środków transportu (o 10,9% r/r) oraz nośników 

energii wykorzystywanych w użytkowaniu mieszkań (o 6,7% r/r). Obniżyły się natomiast ceny odzieży i obuwia 

(o 4,2% r/r).
12

 

 

                                                                 
9
 IBnGR, „Stan i prognoza koniunktury gospodarczej nr 77”, luty 2013 r. 

10
 IBnGR, „Stan i prognoza koniunktury gospodarczej nr 77”, luty 2013 r. 

11
 IBnGR, „Stan i prognoza koniunktury gospodarczej nr 77”, luty 2013 r. 

12
 GUS, „Wybrane miesięczne wskaźniki makroekonomiczne”, luty 2013 r. 
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Wykres 8 Stopa inflacji w Polsce w okresie styczeń 2000 r. – grudzień 2012 r. (w %) 

 
Źródło: GUS, "Wybrane miesięczne wskaźniki makroekonomiczne", luty 2013 r. 

 

W ocenie Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową w nadchodzącym czasie spodziewane jest zmniejszanie 

presji cenowej w gospodarce i spadek poziomu inflacji. Wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych 

w I kwartale 2013 r. wyniesie średnio 2,3%, a średnioroczny poziom inflacji w całym 2013 roku wyniesie 2,4%. 

Dzięki obniżce stóp procentowych i umacnianiu się złotego, inflacja powinna utrzymywać się w ciągu 

najbliższego roku w zakresie pasma inflacyjnego.
13

 

 

Stopa bezrobocia 

Według danych opublikowanych przez Główny Urząd sytuacja na polskim rynku pracy w 2012 r. była 

niekorzystna. Podobnie kształtują się perspektywy jej zmian w roku następnym. Na koniec 2012 roku stopa 

bezrobocia rejestrowanego osiągnęła największą wartość w roku i wynosiła 13,4%, co jest identycznym 

wynikiem jak stopa bezrobocia z końca lutego 2012 r. W porównaniu z sytuacją w roku poprzednim, poziom 

bezrobocia zwiększył się o 0,9 pkt. proc. Jednocześnie wskazać należy, że w okresie od września do grudnia 

2012 roku stopa bezrobocia zwiększyła się o 1 pkt proc. 

 

Wykres 9 Stopa bezrobocia w Polsce w okresie styczeń 2000 r. – grudzień 2012 r. (w %) 

 
Źródło: GUS, "Wybrane miesięczne wskaźniki makroekonomiczne", luty 2013 r. 

 

W latach 2013 – 2014 sytuacja na rynku pracy może stanowić poważny problem dla polskiej gospodarki. 

Zgodnie z prognozami IBnGR na koniec grudnia 2013 r. stopa bezrobocia rejestrowanego wzrośnie do 13,8%, 

a więc znacznie powyżej poziomu z grudnia 2012 r. Przyczyną pogarszania się sytuacji na rynku pracy będzie 

                                                                 
13

 IBnGR, „Stan i prognoza koniunktury gospodarczej nr 77”, luty 2013 r. 
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w głównej mierze wolniejszy wzrost gospodarczy, pesymistyczne nastroje wśród przedsiębiorców oraz malejąca 

skłonność do inwestycji, w tym inwestycji w tworzenie nowych miejsc pracy. Natomiast w 2014 r., według 

prognoz IBnGR, sytuacja na rynku pracy będzie się poprawiać, co wynika z prognozowanego wzrostu nakładów 

inwestycyjnych oraz przyśpieszenia wzrostu gospodarczego. Stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec 2014 

r. wyniesie 13,0%.
14

 

 

Wynagrodzenie realne i nominalne brutto 

W IV kwartale 2012 r. tempo wzrostu przeciętnego realnego wynagrodzenia brutto uległo znacznemu 

polepszeniu i w okresie wrzesień-grudzień wynosiło 0,7% r/r, co oznacza znaczna zmianę sytuacji na rynku 

pracy w stosunku do sytuacji z trzeciego kwartału 2012 r., kiedy to realne wynagrodzenie brutto odnotowało 

spadek. W okresie czwartego kwartału 2012 r., przeciętne miesięczne wynagrodzenie nominalne brutto 

wzrosło z poziomu 3.640,84 zł we wrześniu tego roku do poziomu 4.111,69 zł, osiągniętym w grudniu 2012 r. 

W całym 2012 roku wynagrodzenie nominalne wzrosło o 2,4%, co przy inflacji z grudnia 2012 roku 

spowodowało brak zmian realnego wynagrodzenia brutto.  

 

Wykres 10 Przeciętne miesięczne wynagrodzenie nominalne brutto w sektorze przedsiębiorstw 

w Polsce w okresie od początku stycznia 2005 r. do końca grudnia 2012 r. (w zł) 

 
Źródło: GUS, "Wybrane miesięczne wskaźniki makroekonomiczne”, luty 2013 r. 

 

Według prognoz IBnGR w 2013 r. wzrost wynagrodzenia realnego brutto będzie szybszy niż w roku poprzednim 

i wyniesie 0,7% r/r., za to w 2014 roku należy spodziewać się wzrostu o 1,7% r/r. Przyczyną niskiego wzrostu 

wynagrodzenia w gospodarce będą inflacja utrzymująca się w okolicach 3,0% oraz trudności związane 

z niewielkim wzrostem gospodarczym, co jest pochodną głównie niskiego przyrostu nakładów inwestycyjnych.
15
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 IBnGR, „Stan i prognoza koniunktury gospodarczej nr 77”, luty 2013 r. 
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 IBnGR, „Stan i prognoza koniunktury gospodarczej nr 77”, luty 2013 r. 
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9.3 Dane o strukturze akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy 
posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu 

 

9.3.1 Struktura właścicielska po emisji akcji serii H 

 

Tabela 12 Wyszczególnienie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% udziału w kapitale 

zakładowym oraz głosach na walnym zgromadzeniu po ofercie prywatnej akcji serii H 

Akcjonariusz Liczba akcji Liczba głosów 
Udział w kapitale 

zakładowym 
Udział w ogólnej 

liczbie głosów 

MCI.Private Ventures Fundusz 
Inwestycyjny Zamknięty 

3.928.620 3.928.620 30,91% 30,91% 

Marek Kamola
16

 1.315.900 1.315.900 10,35% 10,35% 

Piotr Wąsowski 1.260.207 1.260.207 9,92% 9,92% 

Piotr Bocheńczak 1.234.707 1.234.707 9,71% 9,71% 

Tomasz Kluba 858.300 858.300 6,75% 6,75% 

Pozostali* 4.112.293 4.198.093 32,35% 32,35% 

Suma 12.710.027 12.710.027 100,00% 100,00% 

* w tym podmiot pełniący funkcję Animatora Rynku, w wyniku realizacji obowiązku, o którym mowa w § 7 ust. 4 Regulaminu 

ASO 

Źródło: Emitent 

 

Wykres 11 Struktura własnościowa po uwzględnieniu oferty prywatnej akcji serii H (udział 

w kapitale zakładowym i głosach na Walnym Zgromadzeniu) 

 
* w tym podmiot pełniący funkcję Animatora Rynku, w wyniku realizacji obowiązku, o którym mowa w § 7 ust. 4 Regulaminu 

ASO 

Źródło: Emitent 
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 RB ESPI Spółki nr 5/2013, http://www.gpwinfostrefa.pl/GPWIS2/pl/reports/espi/view/231046 
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10 Informacje dodatkowe, w tym wysokość kapitału zakładowego, oraz 
wskazanie dokumentów korporacyjnych Emitenta udostępnionych 
do wglądu 

 

10.1 Informacje o kapitale zakładowym 
 

Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych kapitał zakładowy (podstawowy) spółki akcyjnej powinien wynosić 

co najmniej 100.000,00 zł. 

 

Tabela 13 Kapitał zakładowy Emitenta przed emisją akcji serii H 

 Liczba akcji (szt.) 
Udział w kapitale 

zakładowym (%) 
Liczba głosów 

Udział w ogólnej 

liczbie głosów (%) 

Seria A 6.420.000 50,75% 6.420.000 50,75% 

Seria B 2.093.220 16,55% 2.093.220 16,55% 

Seria C 2.228.914 17,62% 2.228.914 17,62% 

Seria D 169.000 1,34% 169.000 1,34% 

Seria E 912.227 7,21% 912.227 7,21% 

Seria F 176.666 1,40% 176.666 1,40% 

Seria G 650.000 5,14% 650.000 5,14% 

Suma 12.650.027 100,00% 12.650.027 100,00% 

Źródło: Emitent 

 

Tabela 14 Kapitał zakładowy Emitenta po emisji akcji serii H 

 Liczba akcji (szt.) 
Udział w kapitale 

zakładowym (%) 
Liczba głosów 

Udział w ogólnej 

liczbie głosów (%) 

Seria A 6.420.000 50,51% 6.420.000 50,51% 

Seria B 2.093.220 16,47% 2.093.220 16,47% 

Seria C 2.228.914 17,54% 2.228.914 17,54% 

Seria D 169.000 1,33% 169.000 1,33% 

Seria E 912.227 7,18% 912.227 7,18% 

Seria F 176.666 1,39% 176.666 1,39% 

Seria G 650.000 5,11% 650.000 5,11% 

Seria H 60.000 0,47% 60.000 0,47% 

Suma 12.710.027 100,00% 12.710.027 100,00% 

Źródło: Emitent 

 

Zgodnie z § 7 i § 11 Statutu Spółki, Emitent tworzy następujące kapitały: 

a) kapitał zakładowy, 
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b) kapitał zapasowy, 

c) kapitały rezerwowe, 

d) inne kapitały i fundusze celowe określone uchwałą Walnego Zgromadzenia. 

 

Kapitał zakładowy (podstawowy) Emitenta na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego wynosi 

1.271.002,70 zł (słownie: jeden milion dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy dwa złote i siedemdziesiąt groszy) 

i dzieli się na 12.710.027 (słownie: dwanaście milionów siedemset dziesięć tysięcy dwadzieścia siedem) akcji, 

o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, w tym: 

a) 6.420.000 (sześć milionów czterysta dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, 

o kolejnych numerach od 0 000 001 do 6 420 000, 

b) 2.093.220 (dwa miliony dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela 

serii B, o kolejnych numerach od 0 000 001 do 2 093 220, 

c) 2.228.914 (słownie: dwa miliony dwieście dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset czternaście) akcji 

zwykłych na okaziciela serii C, o kolejnych numerach od 0 000 001 do 2 228 914, 

d) 169.000 (sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o kolejnych numerach 

od 000 001 do 169 000, 

e) 912.227 (dziewięćset dwanaście tysięcy dwieście dwadzieścia siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii 

E, o kolejnych numerach od 000 001 do 912 227, 

f) 176.666 (sto siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii 

F, o kolejnych numerach od 000 001 do 176 666, 

g) 650.000 (sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o kolejnych numerach od 

000 001 do 650 000, 

h) 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o kolejnych numerach od 000 001 do 

060 000. 

 

Zgodnie z § 7 ust. 4 akcje Spółki kolejnych emisji mogą być akcjami imiennymi lub na okaziciela oraz mogą być 

pokrywane wkładami pieniężnymi i niepieniężnymi. 

Kapitał zakładowy może zostać podwyższony z emisji akcji oraz ze środków własnych zgodnie z art. 422 Kodeksu 

spółek handlowych. 

 

Zgodnie z § 11 ust. 4 Statutu Spółki, zysk netto Spółki może być przeznaczony na: 

1) kapitał zapasowy; 

2) inwestycje; 

3) dodatkowy kapitał rezerwowy tworzony w Spółce; 

4) dywidendy dla akcjonariuszy; 

5) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia. 

 

Kapitał podstawowy jest wskazywany w bilansie w wysokości wartości nominalnej objętych i zarejestrowanych 

akcji. 

 

W kapitale zapasowym ujmowane są nadwyżki środków pozyskanych z emisji ponad wartość nominalną akcji 

objętych w drodze emisji (pomniejszone o koszty emisji), bądź mogą na niego składać się środki finansowe 

przeznaczone z zysku z lat poprzednich. 

 

Ponadto na kapitał własny Emitenta mogą się składać: 

 kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny – ujmowane są tu różnice kapitałowe powstałe w wyniku zbycia 

lub nabycia składników majątku trwałego, 
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 pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe – gromadzone są tu specjalne środki, najczęściej 

przeznaczone z zysku, na inwestycje bądź inne cele  ustalone przez Walne Zgromadzenie Spółki, 

 zysk (strata) z lat ubiegłych – w tej pozycji wykazuje się wysokość niepokrytych strat bądź wysokość 

niepodzielonego zysku z lat poprzednich, 

 zysk (strata) netto – jest to wynik finansowy Spółki za dany rok obrotowy. 

 

Tabela 15 Kapitał własny Emitenta (w zł) 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
Stan na 

31 grudnia 2011 r. 
Stan na 

31 grudnia 2012 r. 

Kapitał (fundusz) własny 7.726.828,70 7.804.229,84 

Kapitał (fundusz) podstawowy 1.182.336,10 1.265.002,70 

Należne wpłaty na kapitał podstawowy (-) 0,00 0,00 

Udziały (akcje) własne(-) 0,00 0,00 

Kapitał (fundusz) zapasowy 7.671.926,87 8.192.061,70 

Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 

Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 0,00 0,00 

Zysk (strata) z lat ubiegłych -1.072.497,84 -1.222.793,84 

Zysk (strata) netto -54.936,43 -430.040,72 

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (-) 0,00 0,00 

Źródło: Emitent 

 

Tabela 16 Kapitał własny Grupy Kapitałowej Emitenta (w tys. zł) 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
Stan na 

31 grudnia 2011 r. 
Stan na 

31 grudnia 2012 r. 

Kapitał (fundusz) własny 8.450 8.418 

Kapitał (fundusz) podstawowy 1.182 1.265 

Kapitał (fundusz) zapasowy 7.811 8.192 

Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 0 0 

Inne kapitały rezerwowe 0 0 

Udziały (akcje) własne 0 0 

Zysk (strata) z lat ubiegłych -1.277 -968 

Zysk netto okresu obrotowego 520 -91 

Kapitały przypadające akcjonariuszom podmiotu dominującego 8.236 8.398 

Udziały akcjonariuszy mniejszościowych 214 21 

Źródło: Emitent 

 

10.2 Informacje o nieopłaconej części kapitału zakładowego 
 

Kapitał zakładowy Emitenta został wpłacony w całości. 
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10.3 Informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku 
realizacji przez obligatariuszy uprawnień z obligacji zamiennych lub 
z obligacji dających pierwszeństwo do objęcia w przyszłości nowych emisji 
akcji lub w wyniku realizacji uprawnień przez posiadaczy warrantów 
subskrypcyjnych, ze wskazaniem wartości przewidywanego warunkowego 
podwyższenia kapitału zakładowego oraz terminu wygaśnięcia praw 
podmiotów uprawnionych do nabycia tych akcji 

 

Emitent nie emitował dotychczas obligacji zamiennych na akcje ani obligacji z prawem pierwszeństwa do 

objęcia akcji. 

 

10.4 Wskazanie liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które - na podstawie 
statutu przewidującego upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału 
zakładowego, w granicach kapitału docelowego - może być podwyższony 
kapitał zakładowy, jak również liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, 
o które może być jeszcze podwyższony kapitał zakładowy w tym trybie 

 

Zgodnie z § 9 statutu Spółki, Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższania w okresie trzech lat do dnia 

24 czerwca 2013 r. kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy 

złotych) w ramach jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego. Zarząd został upoważniony  

do ustalenia ceny emisyjnej akcji oferowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na 

powyższych zasadach. W wyniku powyższego upoważnienia decyzja o kolejnej emisji leży w gestii Zarządu 

Spółki, która nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Wprowadzenie do Statutu Spółki zapisów o kapitale 

docelowym ma na celu umożliwienie Zarządowi sprawną możliwość pozyskania finansowania, w przypadku 

wykorzystania przez Emitenta dotychczas posiadanych kapitałów finansowych, przez co ograniczeniu ulegnie 

ryzyko spowolnienia tempa rozwoju Emitenta. 

 

Emisje akcji serii D, F, G i H zostały przeprowadzone w ramach ww. upoważnienia Zarządu do podwyższenia 

kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. W związku z emisjami akcji serii D, F, G i H o łącznej 

wartości nominalnej 105.566,60 zł, tj. w łącznej liczbie 1.055.666 akcji, o wartości nominalnej 0,10 zł każda, 

Zarząd pozostaje uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę emisji 94.433,40 zł, tj. do emisji 

944.334 akcji, o wartości nominalnej 0,10 zł każda. 

 

10.5 Wskazanie na jakich rynkach instrumentów finansowych są lub były notowane 
instrumenty finansowe Emitenta lub wystawiane w związku z nimi kwity 
depozytowe 

 

Od dnia 30 sierpnia 2007 r. do dnia 17 stycznia 2008 r. na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny 

system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. notowane były następujące 

instrumenty finansowe Emitenta: 

 209.322 (słownie: dwieście dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia dwa) prawa do akcji serii B, o wartości 

nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda. 

 

Od dnia 18 stycznia 2008 r. do 13 czerwca 2008 r. na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny 

system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. notowane są następujące instrumenty 

finansowe Emitenta: 

 642.000 (słownie: sześćset czterdzieści dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości 

nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, 
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 209.322 (słownie: dwieście dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii 

B, o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda. 

 

W dniu 1 kwietnia 2008 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta, w celu zwiększenia płynności akcji 

wprowadzonych do obrotu na rynku NewConnect uchwaliło obniżenie wartości nominalnej wszystkich akcji 

z 1,00 zł (jeden złoty) do 0,10 zł (dziesięciu groszy) przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu ich ilości, 

to jest z 851.322 (osiemset pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta dwadzieścia dwa) do 8.513.220 (słownie: osiem 

milionów pięćset trzynaście tysięcy dwieście dwadzieścia) sztuk akcji. Wymiana akcji zarejestrowanych w KDPW 

S.A. miała miejsce 16 czerwca 2008 r. 

 

Od dnia 16 czerwca 2008 r. na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę 

Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. notowane są następujące instrumenty finansowe Emitenta: 

 6.420.000 (słownie: sześć milionów czterysta dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, 

o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, 

 2.093.220 (słownie: dwa miliony dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dwadzieścia) akcji zwykłych na 

okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda. 

 

Od dnia 10 maja 2011 r. na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę 

Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. notowane są następujące instrumenty finansowe Emitenta: 

 6.420.000 (słownie: sześć milionów czterysta dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, 

o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, 

 2.093.220 (słownie: dwa miliony dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dwadzieścia) akcji zwykłych na 

okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, 

 2.228.914 (słownie: dwa miliony dwieście dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset czternaście) akcji 

zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda. 

 

Od dnia 10 lipca 2012 r. na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę 

Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. notowane są następujące instrumenty finansowe Emitenta: 

 6.420.000 (słownie: sześć milionów czterysta dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, 

o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, 

 2.093.220 (słownie: dwa miliony dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dwadzieścia) akcji zwykłych na 

okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, 

 2.228.914 (słownie: dwa miliony dwieście dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset czternaście) akcji 

zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, 

 169.000 (słownie: sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości 

nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, 

 912.227 (słownie: dziewięćset dwanaście tysięcy dwieście dwadzieścia siedem) akcji zwykłych na 

okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, 

 176.666 (słownie: sto siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na 

okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda. 

 

Od dnia 7 lutego 2013 r. na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę 

Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. notowane są następujące instrumenty finansowe Emitenta: 

 6.420.000 (słownie: sześć milionów czterysta dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, 

o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, 

 2.093.220 (słownie: dwa miliony dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dwadzieścia) akcji zwykłych na 

okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, 
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 2.228.914 (słownie: dwa miliony dwieście dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset czternaście) akcji 

zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, 

 169.000 (słownie: sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości 

nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, 

 912.227 (słownie: dziewięćset dwanaście tysięcy dwieście dwadzieścia siedem) akcji zwykłych na 

okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda , 

 176.666 (słownie: sto siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na 

okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, 

 650.000 (słownie: sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości 

nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda. 

 

10.6 Dokumenty korporacyjne udostępnione do wglądu 
 

W siedzibie Emitenta zostały udostępnione do wglądu następujące dokumenty lub ich kopie: 

 tekst jednolity statutu Spółki, 

 jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta za 2012 rok wraz z opinią biegłego rewidenta 

i raportem uzupełniającym opinię biegłego, 

 skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta za 2012 rok wraz z opinią 

biegłego rewidenta i raportem uzupełniającym opinię biegłego, 

 aktualny odpis z KRS. 

 

W siedzibie Emitenta dostępne są protokoły Walnych Zgromadzeń Emitenta. Zgodnie z art. 421 § 3 KSH 

akcjonariusze mogą przeglądać księgę protokołów, a także żądać wydania poświadczonych przez Zarząd Spółki 

odpisów uchwał. 

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie Emitenta podawane są do publicznej wiadomości w drodze 

raportów bieżących zamieszczanych na stronie internetowej rynku NewConnect www.newconnect.pl i na 

stronie Emitenta www.digitalavenue.pl w zakładce „Relacje Inwestorskie” dział „Raporty bieżące”. 

 

11 Wskazanie miejsca udostępnienia ostatniego udostępnionego do 
publicznej wiadomości publicznego dokumentu informacyjnego lub 
dokumentu informacyjnego dla tych instrumentów finansowych lub 
instrumentów finansowych tego samego rodzaju co te instrumenty 
finansowe 

 

Ostatni udostępniony do publicznej wiadomości Dokument Informacyjny, sporządzony na potrzeby 

wprowadzenia akcji serii G do obrotu na rynku NewConnect prowadzonego jako alternatywny system obrotu 

przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., został udostępniony do publicznej wiadomości na 

stronach internetowych: 

 Emitenta – www.digitalavenue.pl – w zakładce „Relacje Inwestorskie” dział „Dokument Informacyjny”, 

 Rynku NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. – www.newconnect.pl. 

 

12 Wskazanie miejsca udostępnienia okresowych raportów 
finansowych Emitenta, opublikowanych zgodnie z obowiązującymi 
Emitenta przepisami 

 

Poniżej przedstawione zostało zestawienie raportów okresowych opublikowanych przez Emitenta. 

 

http://www.newconnect.pl/
http://www.digitalavenue.pl/
http://www.digitalavenue.pl/
http://www.newconnect.pl/
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Tabela 17 Raporty okresowe Emitenta 

Raport okresowy Data publikacji Nr raportu 

Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2007 r. 3 czerwca 2008 r. 17/2008 

Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2007 r. 3 czerwca 2008 r. 18/2008 

Jednostkowy raport półroczny za I półrocze 2008 r. 4 sierpnia 2008 r. 27/2008 

Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2008 r. 12 sierpnia 2008 r. 29/2008 

Jednostkowy raport roczny za 2008 r. 9 czerwca 2009 r. 6/2009 

Skonsolidowany raport roczny za 2008 r. 9 czerwca 2009 r. 7/2009 

Jednostkowy raport półroczny za I półrocze 2009 r. 4 sierpnia 2009 r. 11/2009 

Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2009 r. 4 sierpnia 2009 r. 12/2009 

Jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2009 r. 16 listopada 2009 r. 20/2009 

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2009 r. 16 listopada 2009 r. 21/2009 

Jednostkowy raport kwartalny za IV kwartał 2009 r. 12 luty 2010 r. 3/2010 

Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2009 r. 12 luty 2010 r. 4/2010 

Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2010 r. 14 maja 2010 r. 10/2010 

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2010 r. 14 maja 2010 r. 11/2010 

Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2009 r. 10 czerwca 2010 r. 15/2010 

Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2010 r. 13 sierpnia 2010 r. 19/2010 

Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2010 r. 15 listopada 2010 r. 27/2010 

Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2010 r. 14 lutego 2011 r. 2/2011 

Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2011 r. 13 maja 2011 r. 13/2011 

Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2010 r. 15 czerwca 2011 r. 21/2011 

Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2011 r. 12 sierpnia 2011 r. 30/2011 

Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2011 r. 14 listopada 2011 r. 42/2011 

Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2011 r. 14 lutego 2012 r. 6/2012 

Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2012 r. 14 maja 2012 r. 19/2012 

Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2011 r. 31 maja 2012 r. 22/2012 

Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2012 r. 14 sierpnia 2012 r. 34/2012 

Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2012 r. 12 listopada 2012 r. 42/2012 

Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2012 r. 12 lutego 2013 r. 10/2013 

Korekta jednostkowego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za 
IV kwartał 2012 r. 

12 kwietnia 2013 r. 24/2013 

Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2013 r. 14 maja 2013 r. 27/2013 

Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2012 r. 27 maja 2013 r. 30/2013 

Źródło: Emitent 
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Przedmiotowe raporty udostępnione są na stronach internetowych: 

 Emitenta – www.digitalavenue.pl – w zakładce „Relacje Inwestorskie” dział „Raporty okresowe”, 

 Rynku NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. – www.newconnect.pl. 

 

13 Sprawozdania finansowe 
 

Na stronach internetowych: 

 Emitenta – www.digitalavenue.pl – w zakładce „Relacje Inwestorskie” dział „Raporty okresowe”, 

 Rynku NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. – www.newconnect.pl. 

udostępniony został jednostkowy i skonsolidowany raport roczny Emitenta za 2012 r. zawierający następujące 

elementy: 

 List Prezesa Zarządu Digital Avenue S.A. do akcjonariuszy, 

 Wybrane dane finansowe, 

 Opinia niezależnego biegłego rewidenta odnośnie skonsolidowanego sprawozdania finansowego 

Grupy Kapitałowej Digital Avenue S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. 

przygotowaną przez Biegły.pl Kancelaria Biegłych Rewidentów Sp. z o.o., 

 Raport uzupełniający opinię z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Digital Avenue 

S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. przygotowany przez Biegły.pl Kancelaria 

Biegłych Rewidentów Sp. z o.o., 

 Opinia niezależnego biegłego rewidenta odnośnie jednostkowego sprawozdania finansowego Digital 

Avenue S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. przygotowaną przez Biegły.pl 

Kancelaria Biegłych Rewidentów Sp. z o.o., 

 Raport uzupełniający opinię z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Digital Avenue S.A. 

za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. przygotowany przez Biegły.pl Kancelaria Biegłych 

Rewidentów Sp. z o.o., 

 Oświadczenie Zarządu Digital Avenue S.A. w sprawie rzetelności sporządzenia skonsolidowanego 

sprawozdania finansowego, 

 Oświadczenie Zarządu Digital Avenue S.A. w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań 

finansowych, 

 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. 

przygotowane przez Główną Księgową mgr Iwonę Starosta, 

 Oświadczenie Zarządu Digital Avenue S.A. w sprawie rzetelności sporządzenia jednostkowego 

sprawozdania finansowego, 

 Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. 

przygotowane przez Główną Księgową mgr Iwonę Starosta, 

 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 

2012 r. przygotowane przez Zarząd Digital Avenue S.A., 

 Informacja na temat stosowania zasad „Dobre Praktyki Spółek notowanych na NewConnect”. 

 

  

http://www.digitalavenue.pl/
http://www.newconnect.pl/
http://www.digitalavenue.pl/
http://www.newconnect.pl/
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14 Załączniki 
 

14.1 Aktualny odpis z rejestru właściwego dla Emitenta 
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14.2 Ujednolicony aktualny tekst statutu Emitenta oraz treść podjętych uchwał 
walnego zgromadzenia w sprawie zmian statutu spółki nie zarejestrowanych 
przez sąd 

 

14.2.1 Ujednolicony aktualny tekst statutu Emitenta 

 

DIGITAL AVENUE S.A. 

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1 

1. Spółka prowadzi działalność gospodarczą pod firmą Digital Avenue Spółka Akcyjna.  

2. Spółka może używać skróconej nazwy „Digital Avenue S.A.” oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.   

 

§ 2 

Siedzibą Spółki jest Miasto Warszawa. 

 

§ 3 

1. Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. 

2. Na obszarze swojego działania Spółka może powoływać oddziały i inne jednostki organizacyjne, oraz tworzyć 

spółki i przystępować do spółek już istniejących, a także uczestniczyć we wszelkich dopuszczonych prawem 

powiązaniach organizacyjno- prawnych. 

 

§ 4 

1. Przedmiotem działalności Spółki jest: 

1) Pozostałe drukowanie – PKD 18.12.Z;  

2) Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku – PKD 18.13.Z;  

3) Reprodukcja zapisanych nośników informacji – PKD 18.20.Z;  

4) Naprawa i konserwacja maszyn – PKD 33.12.Z;  

5) Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej  – PKD 46.5; 

6) Sprzedaż hurtowa mebli biurowych – PKD 46.65.Z;  

7) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych – PKD 46.66.Z;  

8) Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona 

w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.41.Z;  

9) Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 

47.42.Z;  

10) Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego 

prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.59.Z;  

11) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet; - PKD 47.91.Z;  

12) Wydawanie książek – PKD 58.11.Z;  

13) Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) – PKD 58.12.Z;  

14) Wydawanie gazet – PKD 58.13.Z;  

15) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków - PKD 58.14.Z;  

16) Pozostała działalność wydawnicza – PKD 58.19.Z;  

17) Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych – PKD 58.21.Z;  

18) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania – PKD 58.29.Z;  

19) Działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi  - PKD 59.1;  
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20) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych – PKD 59.20.Z;  

21) Nadawanie programów radiofonicznych – PKD 60.10.Z;  

22) Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych – PKD 60.20.Z;  

23) Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej – PKD 61.10.Z;  

24) Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej – 

PKD 61.20.Z;  

25) Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej – PKD 61.30.Z;  

26) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji – PKD 61.90.Z;  

27) Działalność związana z oprogramowaniem – PKD 62.01.Z;  

28) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność 

powiązana – PKD 62.0;  

29) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność – PKD 

63.11.Z;  

30) Działalność portali internetowych – PKD 63.12.Z; 

31) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji – PKD 63.9;  

32) Pozostałe pośrednictwo pieniężne – PKD 64.19.Z;  

33) Działalność holdingów finansowych – PKD 64.20.Z;  

34) Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych – PKD 64.30.Z;  

35) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń 

i funduszów emerytalnych – PKD 64.99.Z;  

36) Zarządzanie rynkami finansowymi – PKD 66.11.Z;  

37) Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych – PKD 

66.12.Z; 

38) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów 

emerytalnych – PKD 66.19.Z;  

39) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek – PKD 68.10.Z;  

40) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionym – PKD 68.20.Z; 

41) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe – PKD 69.20.Z;  

42) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych – PKD 

70.10.Z;  

43) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja – PKD 70.21.Z;  

44) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – PKD 70.22.Z;  

45) Działalność agencji reklamowych – PKD 73.11.Z;  

46) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji – PKD 73.12.A;  

47) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych – PKD 73.12.B;  

48) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) – 

PKD 73.12.C;  

49) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach – PKD 73.12.D; 

50) Badanie rynku i opinii publicznej – PKD 73.20.Z;  

51) Działalność fotograficzna – PKD 74.20.Z;  

52) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 

74.90.Z; 

53) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek – PKD 77.11.Z;  

54) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery – PKD 77.33.Z;  

55) Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników – PKD 78.10.Z;  

56) Działalność agencji pracy tymczasowej – PKD 78.20.Z;  

57) Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników – PKD 78.30.Z;  
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58) Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych – PKD 95.11.Z; 

59) Działalność centrów telefonicznych (call center) – PKD 82.20.Z;  

60) Działalność wspomagająca edukację – PKD 85.60.Z.  

2. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ustalonego wyżej przedmiotu 

działalności Spółki, z mocy przepisów szczególnych, wymaga zgody, zezwolenia lub koncesji organu państwa, to 

rozpoczęcie lub prowadzenie takiej działalności może nastąpić po uzyskaniu takiego zezwolenia, zgody lub 

koncesji. 

3. Działalność określona w ustępie 1 może być prowadzona także w kooperacji z przedsiębiorcami krajowymi 

i zagranicznymi. 

4. Z zachowaniem właściwych przepisów prawa zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez 

obowiązku wykupu akcji od tych akcjonariuszy, którzy nie godzą się na taką zmianę. 

 

§ 5 

Przewidziane przepisami prawa ogłoszenia Spółki zamieszczane będą w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. 

 

§ 6 

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. 

 

KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI. 

AKCJE I AKCJONARIUSZE. 

 

§ 7 

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.271.002,70 PLN (jeden milion dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy dwa 

złote siedemdziesiąt groszy) i dzieli się na::  

a) 6 420 000 (sześć milionów czterysta dwadzieścia tysięcy) zwykłych akcji na okaziciela serii A o kolejnych 

numerach od 0 000 001 do 6 420 000, równych i niepodzielnych, o wartości nominalnej 0,10 PLN 

(słownie: dziesięć groszy) każda akcja;  

b) 2 093 220 (dwa miliony dziewięćdziesiąt trzy tysiące  dwieście dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela 

serii B o kolejnych numerach od 0 000 001 do 2 093 220 równych i niepodzielnych o wartości 

nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja; 

c) 2 228 914 (dwa miliony dwieście dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset czternaście) akcji zwykłych na 

okaziciela serii C o kolejnych numerach od 0 000 001 do  2 228 914 równych i niepodzielnych o wartości 

nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja; 

d) 169 000 (sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o kolejnych numerach 

od 000 001 do 169 000 równych i niepodzielnych o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) 

każda akcja; 

e) 912.227 (dziewięćset dwanaście tysięcy dwieście dwadzieścia siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii 

E o kolejnych numerach od 000 001 do 912 227, równych i niepodzielnych o wartości nominalnej 0,10 

PLN (dziesięć groszy) każda akcja; 

f) 176.666 (sto siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii 

F o kolejnych numerach od 000 001 do 176 666 równych i niepodzielnych o wartości nominalnej 0,10 

PLN (dziesięć groszy) każda akcja. 

g) 650.000 (sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o kolejnych numerach od 000 

001 do 650 000 równych i niepodzielnych o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja. 

h) 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o kolejnych numerach od 000 001 do 

060 000 równych i niepodzielnych o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja. 

2. Wszystkie akcje Spółki zostały pokryte w całości wkładami gotówkowymi. 
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3. (skreślony)  

4. Akcje Spółki kolejnych emisji mogą być akcjami imiennymi lub na okaziciela oraz mogą być pokrywane 

wkładami pieniężnymi i niepieniężnymi.  

5. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.  

6. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.  

7. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji na podstawie uchwały Walnego  

Zgromadzenia. Dotychczasowym Akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia akcji nowych emisji 

w proporcji do posiadanych akcji. 

 

§ 8 

Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku rocznym przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie do podziału, 

a także do udziału w podziale majątku Spółki w razie jej likwidacji. Każda z akcji uprawnia do uczestnictwa 

w podziale dywidendy w równej wysokości. 

 

§ 9 

1. Oprócz podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w sposób określony w §7 ust.7, upoważnia się również 

Zarząd Spółki do podwyższania w terminie do dnia 24 czerwca 2013 roku kapitału zakładowego o kwotę nie 

wyższą łącznie niż 200.000,00 zł. (dwieście tysięcy złotych) na zasadach określonych w art. 444-447 Kodeksu 

Spółek Handlowych.  

2. Zarząd może wykonać przyznane mu w ust. 1 upoważnienie przez dokonanie jednego albo kilku podwyższeń 

kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.  

3. Akcje wydawane w drodze podwyższenia kapitału zakładowego określonego w ust.1 obejmowane są 

w zamian za wkłady pieniężne. Wydanie akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymaga zgody Rady 

Nadzorczej.  

4. Ustalenie ceny emisyjnej akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego wymaga zgody Rady Nadzorczej.  

5. Za zgodą Rady Nadzorczej prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do akcji wydawanych 

przez Zarząd w ramach kapitału docelowego może zostać wyłączone.  

6. Zarząd nie jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego ze 

środków własnych Spółki.  

7. Akcje wydawane przez Zarząd w ramach kapitału docelowego nie mogą być akcjami uprzywilejowanymi, 

a także nie mogą być z nimi związane uprawnienia osobiste dla ich posiadaczy.  

8. Uchwała Zarządu, dotycząca podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego wymaga 

zachowania formy aktu notarialnego.  

9. Podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego może nastąpić także poprzez 

podwyższenie wartości nominalnej akcji. 

 

§ 10 

1. Akcje mogą być umarzane w drodze obniżenia kapitału zakładowego uchwałą Walnego Zgromadzenia, za 

zgodą akcjonariusza, którego akcje maja być umorzone. Wysokość zapłaty za umarzane akcje zostanie 

określona każdorazowo uchwałą Walnego Zgromadzenia.  

2. Spółka może nabywać własne akcje w celu ich umorzenia oraz dla realizacji innych celów wymienionych 

w art. 362 Kodeksu spółek handlowych. 

3. W zamian za akcje umarzane Spółka może wydawać świadectwa użytkowe na warunkach określonych przez 

Walne Zgromadzenie.  

4. W zamian za umarzane akcje akcjonariusz otrzymuje wypłatę wartości akcji określonej w trybie zgodnym 

z postanowieniami ust.1 zd.2, w terminie miesiąca od zarejestrowania uchwały o umorzeniu. 
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§ 11 

1. Organizację Spółki określa regulamin organizacyjny uchwalony przez Zarząd Spółki i zatwierdzony przez Radę 

Nadzorczą. 

2. Na pokrycie strat bilansowych Spółka utworzy kapitał zapasowy, na który będą dokonywane coroczne odpisy, 

w wysokości nie mniejszej niż 8% (osiem procent) rocznego zysku netto, do czasu kiedy kapitał zapasowy 

osiągnie wysokość równą wysokości 1/3 (jednej trzeciej) kapitału zakładowego. 

3. Spółka utworzy kapitał rezerwowy na pokrycie poszczególnych wydatków lub strat. Na mocy uchwały 

Walnego Zgromadzenia mogą być także tworzone, znoszone i wykorzystywane stosownie do potrzeb fundusze 

celowe. 

4. Zysk netto Spółki może być przeznaczony w szczególności na: 

(1) kapitał zapasowy;  

(2) inwestycje; 

(3) dodatkowy kapitał rezerwowy tworzony w Spółce; 

(4) dywidendy dla akcjonariuszy; 

(5) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia. 

5. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala dzień wypłaty dywidendy Akcjonariuszom. Dzień dywidendy może być 

wyznaczony na dzień powzięcia uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie albo w ciągu kolejnych trzech 

miesięcy, licząc od dnia podjęcia uchwały. 

 

§ 12 

(skreślony) 

 

ORGANY SPÓŁKI 

 

§ 13 

Organami Spółki są: 

1) Walne Zgromadzenie,  

2) Zarząd, 

3) Rada Nadzorcza. 

 

Walne Zgromadzenie 

 

§ 14 

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.  

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się nie później niż sześć miesięcy po zakończeniu roku 

obrotowego Spółki.  

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek 

Rady Nadzorczej, Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej lub 

Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 5% (pięć procent) kapitału  zakładowego. 

4. Walne zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej spółki oraz 

w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej 

i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz 

o spółkach publicznych.  

5. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem walnego 

zgromadzenia.  

6. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty 

złożenia wniosku zgodnie z paragrafem 14 ustęp 3.  
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7. Walne Zgromadzenie zostanie zwołane przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady 

Nadzorczej, lub co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej:  

a) w przypadku, gdy Zarząd nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie określonym 

w powyższym  paragrafie 14 ustęp 2; lub 

b) jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w paragrafie 14 ustęp 3 Zarząd nie zwołał 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w powyższym paragrafie 14 

ustęp 4. 

 

§ 15 

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że 

cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu i nikt z obecnych nie wniósł 

sprzeciwu co do powzięcia uchwały. 

2. Rada Nadzorcza oraz Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5% (pięć procent) kapitału  zakładowego 

mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. 

3. Żądanie, o którym mowa w paragrafie 15 ust. 2, powinno zostać złożone Zarządowi nie później niż na 

dwadzieścia jeden dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie zgłoszone po tym terminie, będzie 

traktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

4. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych Akcjonariuszy lub 

reprezentowanych akcji, o ile kodeks spółek handlowych nie stanowi inaczej. 

5. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu, o ile niniejszy Statut nie stanowi 

inaczej. Prawo głosu w stosunku do akcji przysługuje od dnia rejestracji sądowej  akcji. 

6. ile niniejszy Statut lub przepisy prawa nie stanowią inaczej  uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają  

bezwzględną większością  głosów oddanych za podjęciem uchwały. 

7. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na 

wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie 

przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy taki wniosek zgłosili, popartej 75% (siedemdziesiąt pięć 

procent) głosów Walnego Zgromadzenia. 

8. Uchwała zmieniająca paragraf 26, która pozbawia Akcjonariuszy prawa do powoływania lub odwoływania 

członków Rady Nadzorczej, wymaga dla swej ważności oddania głosu za uchwałą odpowiednio przez 

Akcjonariusza, któremu przysługuje określone wyżej prawo osobiste. 

 

§ 16 

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności: 

(1) podejmowanie uchwał o podziale zysków albo o pokryciu strat,  

(2) połączenie, podział lub przekształcenie Spółki,  

(3) rozwiązanie i likwidacja Spółki,  

(4) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,   

(5) ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,   

(6) tworzenie i znoszenie funduszów celowych,   

(7) zmiana przedmiotu działalności Spółki, 

(8) zmiana Statutu Spółki,  

(9) emisja obligacji, w tym obligacji zamiennych na akcje i z prawem pierwszeństwa,  

(10) nabycie oraz zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części 

przedsiębiorstwa Spółki oraz ustanowienie na nim ograniczonego prawa rzeczowego,  

(11) nabycie oraz zbycie lub wydzierżawienie nieruchomości lub udziału  w nieruchomości oraz 

ustanowienie na nieruchomości lub udziale w nieruchomości ograniczonego prawa rzeczowego,  

(12) wybór likwidatorów,   
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(13) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu 

Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,  

(14) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą, Zarząd lub Akcjonariuszy,  

(15) podejmowanie uchwał o zaoferowaniu akcji Spółki w ramach oferty publicznej oraz niezbędnych 

do dopuszczenia akcji do obrotu na rynku regulowanym lub alternatywnym;  

(16) wyrażanie zgody na zawieranie umów kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy 

pomiędzy Spółką i jej członkami Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem lub likwidatorem, albo na 

rzecz którejkolwiek z tych osób, 

(17) zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej oraz uchwalanie regulaminu obrad Walnego 

Zgromadzenia.  

2. Oprócz spraw wymienionych w paragrafie 16 ustęp 1, uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają inne 

sprawy określone w przepisach prawa lub w Statucie. 

3. Wnioski w sprawach, w których niniejszy Statut wymaga zgody Walnego Zgromadzenia powinny być 

zgłoszone wraz z pisemną opinią Rady Nadzorczej. 

 

§ 17 

Szczegółowy tryb prowadzenia obrad i podejmowania uchwał Walnego Zgromadzenia zawarty jest 

w Regulaminie Walnego Zgromadzenia, uchwalanym najpóźniej na drugim zgromadzeniu. 

 

§ 18 

Zastawnikowi lub użytkownikowi akcji nie przysługuje prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu. 

 

§ 19 

Walne Zgromadzenia odbywają się we Wrocławiu lub w Warszawie.  

 

Zarząd 

 

§ 20 

1. Zarząd Spółki składa się z jednego do trzech członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych na wspólną 

kadencję, na dwa lata. Mandat członka Zarządu powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu wygasa 

równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu.  

2. Pierwszy Zarząd składa się z Prezesa i Członka Zarządu, którzy powoływani są przez założycieli Spółki na dwa 

lata.  

3. Powołanie może nastąpić nie wcześniej niż na rok przed upływem bieżącej kadencji członka Zarządu.   

4. Rada Nadzorcza powołuje, odwołuje i zawiesza w czynnościach członków Zarządu Spółki oraz określa liczbę 

członków Zarządu, za wyjątkiem wskazanym w ust. 2.  

5. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego 

sprawozdanie, bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatni rok ich urzędowania. 

 

§ 21 

1. Zarząd Spółki zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.  

2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa Spółki nie zastrzeżone ustawą lub niniejszym 

Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu. Przed 

podjęciem działań, które z mocy kodeksu spółek handlowych lub niniejszego Statutu wymagają uchwały 

Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, Zarząd zwróci się o podjęcie takiej uchwały odpowiednio do 

Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.  
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3. Tryb działania Zarządu określi szczegółowo Regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwala Zarząd Spółki 

najpóźniej na drugim posiedzeniu Zarządu, a zatwierdza go Rada Nadzorcza.  

4. Uchwały Zarządu są protokołowane. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona 

obecnych członków Zarządu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. Protokoły 

podpisują obecni członkowie Zarządu. 

 

§ 22 

1. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki wymagane 

jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. W przypadku 

powołania Zarządu jednoosobowego skuteczna reprezentacja Spółki wykonywana jest Prezesa Zarządu albo 

samoistnego Prokurenta. 

2. Pisma i oświadczenia składane Spółce mogą być dokonywane do rąk jednego członka Zarządu lub prokurenta, 

ale zawsze w siedzibie Spółki. 

3. Sprawy przekraczające zwykły zarząd Spółką wymagają uchwały Zarządu. 

 

§ 23 

1. Umowy z członkami Zarządu Spółki zawiera w imieniu Spółki przedstawiciel Rady Nadzorczej, delegowany 

spośród jej członków. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności prawnych pomiędzy Spółką 

a członkiem Zarządu.  

2. Rada Nadzorcza reprezentuje Spółkę w sporach z członkiem Zarządu. 

 

§ 24 

1. Zarząd Spółki będzie sporządzał i dostarczał Radzie Nadzorczej Spółki następujące sprawozdania finansowe:  

(a) zweryfikowane roczne sprawozdanie finansowe Spółki, wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta 

z badania sprawozdania finansowego – w ciągu 120 (sto dwadzieścia) dni od zakończenia roku 

obrotowego;  

(b) niezweryfikowane miesięczne sprawozdanie finansowe (w układzie zgodnym z budżetem) – w ciągu 

30 (trzydziestu) dni od zakończenia każdego miesiąca; 

(c) sprawozdanie z realizacji kluczowych zadań z budżetu operacyjnego Spółki – w ciągu 30 

(trzydziestu) dni od zakończenia każdego miesiąca.  

2. Zarząd Spółki będzie sporządzał i dostarczał Radzie Nadzorczej budżet operacyjny Spółki na następny rok 

obrotowy nie później niż na 30 (trzydzieści) dni przed rozpoczęciem roku obrotowego.  

3. Zarząd Spółki będzie sporządzał i dostarczał Radzie Nadzorczej aktualizowany co rok trzyletni strategiczny 

plan gospodarczy Spółki, nie później niż 90 (dziewięćdziesiąt) dni od rozpoczęcia roku obrotowego.  

4. Zarząd Spółki zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Radę Nadzorczą o nadzwyczajnych zmianach 

w sytuacji finansowej i prawnej Spółki lub istotnych naruszeniach umów, których stroną jest Spółka. 

 

§ 25 

Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też 

uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu 

spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten 

obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka 

Zarządu co najmniej 10% (dziesięć procent) udziałów lub akcji bądź prawa do powoływania co najmniej jednego 

członka zarządu.  
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Rada Nadzorcza 

 

§ 26 

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.  

2. (skreślony)  

3. Członkowie Rady Nadzorczej będą powoływani i odwoływani w następujący sposób:  

a) Tak długo jak MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, z wydzielonym subfunduszem 

MCI.TechVentures 1.0. będzie posiadać akcje Spółki, stanowiące nie mniej niż 33% (trzydzieści trzy 

procent) kapitału zakładowego Spółki MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, 

z wydzielonym subfunduszem MCI.TechVentures 1.0. będzie powoływać i odwoływać dwóch członków 

Rady Nadzorczej. Tak długo jak MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, z wydzielonym 

subfunduszem MCI.TechVentures 1.0. będzie posiadać akcje Spółki, stanowiące nie niej niż 10% 

(dziesięć procent) kapitału zakładowego Spółki MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, 

z wydzielonym subfunduszem MCI.TechVentures 1.0. będzie powoływać i odwoływać jednego członka 

Rady Nadzorczej. MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, z wydzielonym subfunduszem 

MCI.TechVentures 1.0. będzie wskazywać Przewodniczącego Rady Nadzorczej spośród Członków Rady 

Nadzorczej.  

b) Tomasz Pruszczyński, Damian Rutkowski, Tomasz Dwornicki, Maciej Zawisza de Sulima, Arkadiusz 

Seńko będą posiadać wspólnie prawo do powołania i odwołania jednego Członka Rady Nadzorczej 

Digital Avenue, tak długo jak będą posiadać łącznie co najmniej 5% (pięć procent) ogólnej liczby głosów 

na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz nie zostaną zrealizowane Opcje Put o których mowa 

w paragrafach 6 i 7 Umowy Inwestycyjnej z dnia 16 lipca 2007 r. zawartej pomiędzy wyżej 

wymienionymi a Spółką Medousa Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku, czyli do końca 2010.  

c)  prawo do powoływania lub odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej Digital Avenue będzie 

przysługiwało łącznie Piotrowi Wąsowskiemu i Piotrowi Bocheńczakowi, tak długo jak będą posiadać 

łącznie co najmniej 10% (dziesięć procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. 

d) pozostałych członków Rady Nadzorczej będzie powoływać i odwoływać Walne Zgromadzenie.  

4. Powołanie i odwołanie członka Rady Nadzorczej w trybie określonym § 26 ust. 3 punkty a)-c) powyżej jest 

dokonywane w drodze pisemnego oświadczenia (pisemnych oświadczeń) złożonego (złożonych) w biurze 

Zarządu Spółki.  

5. W przypadku, gdy:  

1) Posiadana ilość głosów na Walnym Zgromadzeniu przez MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny 

Zamknięty z wydzielonym subfunduszem MCI.TechVnetures 1.0 spadnie poniżej 33% (trzydzieści trzy 

procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, wygasa mandat jednego członka Rady 

Nadzorczej powołanego przez MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, z wydzielonym 

subfunduszem MCI.TechVentures 1.0. Wskazania członka Rady Nadzorczej, którego mandat wygasa 

dokonuje MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z wydzielonym subfunduszem 

MCI.TechVnetures 1.0. W przypadku, gdy posiadana ilość głosów na Walnym Zgromadzeniu przez 

MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, z wydzielonym subfunduszem 

MCI.TechVentures 1.0. spadnie poniżej 10% (dziesięć procent) ogólnej liczby głosów na Walnym 

Zgromadzeniu Spółki wygasa mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przez MCI 

MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, z wydzielonym subfunduszem 

MCI.TechVentures 1.0.  

2) Posiadana ilość głosów na Walnym Zgromadzeniu łącznie przez Tomasza Pruszczyńskiego, Damiana 

Rutkowskiego, Tomasza Dwornickiego, Macieja Zawiszę de Sulima i Arkadiusza Seńko spadnie poniżej 

5% (pięć procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzenia albo zostaną zrealizowane Opcje 

Put o których mowa w paragrafach 6 i 7 Umowy Inwestycyjnej z dnia 16 lipca 2007 r. zawartej 
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pomiędzy wyżej wymienionymi a Spółką Medousa Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku, ale zawsze po dniu 

31 grudnia 2010 roku – wygasa mandat członka Rady Nadzorczej powołanego wspólnie przez osoby 

wymienione w ust. 3b powyżej.  

3) Posiadana ilość głosów na Walnym Zgromadzeniu posiadana łącznie przez Piotra Wąsowskiego i Piotra 

Bocheńczaka spadnie poniżej 10% (dziesięć procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu 

Spółki – wygasa mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przez osoby wymienione w ust. 3c 

powyżej. 

W każdym z przypadków, o których mowa punktach 1)-3) powyżej, stwierdzenie wygaśnięcia mandatu 

dokonuje w formie uchwały Rada Nadzorcza na swoim najbliższym posiedzeniu. 

6. Jeżeli mandat członka Rady Nadzorczej wybranego przez Walnego Zgromadzenie wygaśnie z powodu jego 

śmierci albo wobec złożenia rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej, pozostali członkowie Rady Nadzorczej 

mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka Rady Nadzorczej, który swoje czynności będzie sprawować 

do czasu dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie, nie dłużej jednak niż przez 

okres trzech miesięcy od daty kooptacji albo do dnia upływu kadencji jego poprzednika, w zależności który 

z tych terminów upłynie jako pierwszy. Do powołania członka Rady Nadzorczej na podstawie niniejszego ustępu 

stosować się będą odpowiednio postanowienia § 27 Statutu. W skład Rady Nadzorczej nie może wchodzić 

więcej niż jeden członek powołany na powyższych zasadach.  

7. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji wynoszącej trzy lata, z wyjątkiem 

pierwszej kadencji, która trwa jeden rok.  

8. Rada Nadzorcza działa na podstawie Regulaminu, który zostaje uchwalony przez Radę Nadzorczą 

i zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie.  

 

§ 27 

1. Przynajmniej połowę członków Rady Nadzorczej, a w przypadku gdy jeden z akcjonariuszy posiada pakiet 

akcji Spółki, dający mu więcej niż 50% (pięćdziesiąt procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, co 

najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej, powinno być niezależnymi członkami Rady Nadzorczej, to jest 

osobami wolnymi od powiązań ze Spółką, akcjonariuszami lub pracownikami, które to powiązania mogłyby 

istotnie wpłynąć na zdolność niezależnego członka Rady Nadzorczej do podejmowania bezstronnych decyzji. 

Szczegółowe kryteria niezależności członka Rady Nadzorczej określa ust. 2 poniżej.  

2. Za niezależnego członka Rady Nadzorczej będzie uznana osoba:  

1) niebędąca pracownikiem Spółki ani Podmiotu Powiązanego;  

2) niebędąca członkiem organów zarządzających lub nadzorczych Podmiotu Powiązanego;   

3) niebędąca akcjonariuszem, dysponującym co najmniej 10% (dziesięć procent) głosów na Walnym 

Zgromadzeniu Spółki lub na walnym zgromadzeniu Podmiotu Powiązanego;  

4) niebędąca członkiem władz nadzorczych lub zarządzających lub pracownikiem akcjonariusza, 

dysponującym co najmniej 10% (dziesięć procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub na 

walnym zgromadzeniu Podmiotu Powiązanego;  

5) niebędąca wstępnym, zstępnym, małżonkiem, rodzeństwem, rodzicem, małżonka, albo osobą 

pozostającą w stosunku przysposobienia z którąkolwiek osób wymienionych uprzednio.  

3. W rozumieniu niniejszego Statutu: 

1) dany podmiot jest „Podmiotem Powiązanym”, jeżeli jest Podmiotem Dominującym wobec Spółki, 

Podmiotem Zależnym wobec Spółki lub Podmiotem Zależnym wobec Podmiotu Dominującego wobec 

Spółki. 

2) Dla potrzeb tego Statutu, dany podmiot jest „Podmiotem Zależnym” innego podmiotu („Podmiot 

Dominujący”), jeżeli Podmiot Dominujący: 

a) posiada większość głosów w organach innego podmiotu (Podmiotu Zależnego), także na 

podstawie porozumień z innymi osobami lub 
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b) jest uprawniony do powoływania lub odwoływania większości członków 

organów zarządzających innego podmiotu lub 

c) więcej niż połowa członków zarządu drugiego podmiotu (Podmiotu Zależnego) jest 

jednocześnie członkami zarządu lub osobami pełniącymi funkcje kierownicze pierwszego 

podmiotu, bądź innego podmiotu pozostającego z tym pierwszym podmiotem w stosunku 

zależności. 

4. Kryteria niezależności członka Rady Nadzorczej muszą być spełnione przez cały okres trwania mandatu. 

5. W celu zapewnienia powołania członków Rady Nadzorczej, zgodnie z zasadami określonymi w ust. 1 do 4 

powyżej, akcjonariusze zgłaszający kandydatury członków Rady Nadzorczej, podczas obrad Walnego 

Zgromadzenia, są każdorazowo zobowiązani do szczegółowego uzasadnienia swoich propozycji osobowych, 

włącznie ze złożeniem oświadczenia o spełnianiu lub nie spełnianiu przez kandydata kryterium „niezależnego 

członka Rady Nadzorczej” w rozumieniu ust. 1 do 4 powyżej. 

6. Członek Rady Nadzorczej ma obowiązek przekazać Zarządowi informację na temat swoich powiązań 

(ekonomicznych, rodzinnych lub innych, mogących mieć wpływ na stanowisko członka Rady Nadzorczej 

w rozstrzyganej sprawie), z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej 

liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. 

 

§ 28 

1. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy na nim Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego 

nieobecności Wiceprzewodniczący. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera 

Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej, a w jego braku Prezes Zarządu. Wiceprzewodniczącego Rady 

Nadzorczej wybiera Rada Nadzorcza w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów oddanych. 

W przypadku, gdy MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, z wydzielonym subfunduszem 

MCI.TechVentures 1.0. będzie posiadać akcje Spółki, stanowiące mniej niż 10% (dziesięć procent) ogólnej liczby 

głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Przewodniczącego Rady Nadzorczej wybiera Rada Nadzorcza 

w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów oddanych. 

 

§ 29 

1. Posiedzenie Rady Nadzorczej może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne posiedzenia powinny się 

odbyć co najmniej cztery razy w roku (raz na kwartał). Nadzwyczajne posiedzenie może być zwołane w każdej 

chwili. 

2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący zwołuje posiedzenie 

Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej. 

Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku.   

3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się za uprzednim 7 (siedmio) dniowym powiadomieniem przekazanym 

członkom Rady Nadzorczej listem poleconym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, chyba Że wszyscy 

członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego 7 (siedmio) 

dniowego powiadomienia. Zgoda może być wyrażona wobec osoby zwołującej posiedzenie Rady Nadzorczej 

przekazana za pomocą każdego środka. 

4. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać za pośrednictwem telefonu lub innego środka technicznego 

(np. Internet), w sposób umożliwiający wzajemne porozumienie wszystkich uczestniczących w takim posiedzeniu 

członków Rady Nadzorczej. Uchwały podjęte na tak odbytym posiedzeniu będą ważne, jeżeli wszyscy członkowie 

Rady Nadzorczej zostali zawiadomieni o treści projektów uchwał. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział 

w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej, za wyjątkiem 

spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.  

5. W zakresie dozwolonym przez prawo, uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w drodze pisemnego 

głosowania zarządzonego przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności 
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Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Uchwały tak podjęte będą ważne jeżeli wszyscy członkowie Rady 

Nadzorczej zostali zawiadomieni o treści projektów uchwał. Podejmowanie uchwał w trybie określonym 

w ustępach 4 i 5 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz 

powołania, odwołania i zawieszania w czynnościach członków Zarządu. 

6. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady, 

zgodnie ustępem 2 i 3 powyżej. 

 

§ 30 

1. Rada wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach. 

2. Do szczególnych obowiązków Rady, realizowanych w formie podejmowanych uchwał należy: 

a) ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, 

w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu 

dotyczących podziału zysków i pokrycia strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego 

sprawozdania z wyników tej oceny i działalności Rady Nadzorczej;  

b) zatwierdzanie rocznych planów finansowych Spółki (budżet) i strategicznych planów gospodarczych Spółki 

(biznes plan); budżet powinien obejmować co najmniej plan operacyjny Spółki, plan przychodów i kosztów na 

dany rok obrotowy (w ujęciu za cały rok i za poszczególne miesiące kalendarzowe), prognozę bilansu na koniec 

roku obrotowego, plan przepływów pieniężnych na rok obrotowy (w ujęciu za cały rok i za poszczególne 

miesiące kalendarzowe) oraz plan wydatków Spółki innych niż zwykłe koszty prowadzenia działalności;   

c) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę pożyczek i kredytów, jeżeli w wyniku zaciągnięcia takiej pożyczki 

lub kredytu łączna wartość zadłużenia Spółki z tytułu pożyczek i kredytów przekroczyłaby wartość kapitałów 

własnych Spółki oraz jeżeli pożyczka lub kredyt nie była uwzględniona w budżecie Spółki;  

d) wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę pożyczek lub udzielanie gwarancji albo poręczeń oraz 

podejmowanie innych zobowiązań pozabilansowych, nieprzewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie 

z postanowieniami Statutu Spółki;  

e) wyrażanie zgody na ustanawianie zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie i innych obciążeń 

majątku Spółki, nieprzewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki;  

f) wyrażanie zgody na dokonywanie przez Spółkę wydatków (w tym wydatków inwestycyjnych) dotyczących 

pojedynczej transakcji lub serii powiązanych z sobą transakcji o łącznej wartości przekraczającej, w jednym roku 

obrotowym 10% (dziesięć procent) wartości kapitałów własnych Spółki, nieprzewidzianych w budżecie 

zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki;  

g) wyrażanie zgody na nabycie lub objęcie przez Spółkę udziałów lub akcji w innych spółkach handlowych oraz 

na przystąpienie Spółki do innych podmiotów gospodarczych, w tym także powodujących przystąpienie Spółki 

do spółek cywilnych, osobowych albo porozumień dotyczących współpracy strategicznej lub zmierzających do 

podziału zysków;  

h) wyrażanie zgody na zbycie składników majątku trwałego Spółki, których wartość przekracza 10% (dziesięć 

procent) wartości księgowej netto środków trwałych Spółki albo kwotę 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych, 

odpowiednio Spółki lub spółki zależnej od Spółki, ustalonej na podstawie ostatniego zweryfikowanego 

sprawozdania finansowego, odpowiednio, Spółki lub spółki zależnej od Spółki (nie dotyczy zbywania zapasów 

zbywalnych w ramach normalnej działalności Spółki);  

i) wyrażanie zgody na zbycie lub przekazanie praw autorskich lub innych praw do własności intelektualnej, 

w tym w szczególności praw do znaków towarowych, praw do kodów źródłowych i oprogramowania, także 

udzielanie koncesji lub licencji przekraczających zakres normalnej i podstawowej działalności Spółki, 

nieprzewidzianych w budżecie;  

j) wyrażanie zgody na zawieranie umów pomiędzy Spółką a członkami Zarządu Spółki innych niż wymienione 

w art. 15 § 1 kodeksu spółek handlowych, a także wyrażanie zgody na zawieranie umów z Akcjonariuszami 

Spółki lub Podmiotami Powiązanymi (w rozumieniu § 27 ust. 3 Statutu);   
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k) wyrażanie zgody na świadczenie, z jakiegokolwiek tytułu prawnego, przez Spółkę lub Podmioty Powiązane ze 

Spółką na rzecz członków Zarządu Spółki;  

l) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę lub Podmiot Zależny od Spółki istotnej umowy z Podmiotem 

Powiązanym ze Spółką, z członkiem Rady Nadzorczej lub z członkiem Zarządu Spółki oraz z podmiotami z nimi 

powiązanymi;   

m) wyrażanie zgody na zatrudnianie przez Spółkę doradców i innych osób, niebędących pracownikami Spółki ani 

Podmiotu Zależnego od Spółki, w charakterze konsultantów, prawników, agentów, jeżeli roczne wynagrodzenie, 

nieprzewidziane w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki, przekracza kwotę 

50.000,00 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych;   

n) (skreślony)  

o) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzania badania sprawozdań finansowych Spółki; 

p) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu;  

q) ustalanie zasad wynagradzania Zarządu Spółki, w tym wszelkich form premiowania;  

r) wyrażanie zgody na decyzje Zarządu Spółki związane z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach 

kapitału docelowego, zgodnie zasadami określonymi w § 9 Statutu;  

s) zatwierdzanie zasad programu opcji menedżerskich oraz ich zmian, a także wyrażanie zgody na przyznawanie 

prawa nabycia akcji Spółki w ramach programu opcji menedżerskich oraz podejmowanie wszelkich innych 

decyzji związanych z realizacją programu opcji menedżerskich;  

t) wyrażanie opinii w przedmiocie przedkładanych przez Zarząd Walnemu Zgromadzeniu wniosków o zmianę 

Statutu Spółki, o podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki lub wniosków, dotyczących zasad 

przeprowadzania publicznej lub niepublicznej oferty akcji Spółki;  

u) wyrażania zgody na uchylenie zakazu konkurencji obowiązującego członka Zarządu Spółki. 

 

§ 31 

1.   Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. 

2.   Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. 

 

§ 32 

Rada może oddelegować ze swego grona członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności 

nadzorczych. Członkowie ci otrzymują osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie. 

Członków tych obowiązuje zakaz konkurencji, któremu podlegają członkowie Zarządu Spółki. 

 

§ 33 

1. Z zastrzeżeniem ustępu 2 i 3 poniżej, do podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą Spółki wymagana będzie 

bezwzględna większość głosów oddanych w obecności co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej. 

W przypadku równej liczby głosów za i przeciwko podjęciu uchwały głos decydujący będzie miał Przewodniczący 

Rady Nadzorczej, zaś w jego nieobecności – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.  

2. Do podjęcia przez Radę Nadzorczą uchwały w sprawach wskazanych w powyższym paragrafie 30 ust. 2 

punkt: g) oraz r) Statutu, pod rygorem nieważności takiej uchwały, wymagane będzie oddanie głosu za 

podjęciem takiej uchwały przez członków Rady Nadzorczej powołanych przez akcjonariusza MCI 

MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, z wydzielonym subfunduszem MCI.TechVentures 1.0. na 

podstawie § 26 ust. 3 lit. (a) Statutu.  

3. Do podjęcia przez Radę Nadzorczą uchwały w sprawach wskazanych w powyższym paragrafie 30 ust. 2 

punkt: (10), (11) i (12) Statutu, pod rygorem nieważności takiej uchwały, wymagane będzie oddanie głosu za 

podjęciem takiej uchwały przez większość niezależnych członków Rady Nadzorczej powołanych przez Walne 

Zgromadzenie zgodnie postanowieniami § 27 Statutu. 
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4. Uchwały Rady Nadzorczej powinny być protokołowane. Protokoły podpisują obecni członkowie Rady. 

W protokołach należy podać porządek obrad oraz wymienić nazwiska i imiona członków Rady Nadzorczej, 

biorących udział w posiedzeniu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały, podać sposób 

przeprowadzania i wynik głosowania.  

5. Do protokołów winny być dołączone odrębne zdania członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu oraz 

nadesłane później sprzeciwy nieobecnych członków na posiedzeniu Rady. 

 

§ 34 

W imieniu Rady Nadzorczej, reprezentującej Spółkę w umowach i sporach z członkami Zarządu, działa dwóch 

członków Rady wyznaczonych w tym celu uchwałą tego organu.  

 

§ 35 

1. W ramach Rady Nadzorczej powołuje się  komitet audytu.  

2. W skład komitetu wchodzi co najmniej jeden członek niezależny, w rozumieniu § 27 Statutu oraz przynajmniej 

jeden członek niezależny, posiadający kwalifikacje i doświadczenie w zakresie rachunkowości i finansów 

w rozumieniu odrębnych przepisów ustawowych. 

3.  Szczegółowy zakres praw i obowiązków oraz tryb prac komitetu, o którym mowa w ust. 1 powyżej, określa 

Regulamin Rady Nadzorczej. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 36 

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy z tym, że pierwszy rok obrotowy Spółki kończy się 31 grudnia 

2007 r.  

2. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji.  

3. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem “w likwidacji”.  

4. Likwidatorami są członkowie Zarządu i osoba wyznaczona przez Radę Nadzorczą.   

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek 

Handlowych. 

6. Założycielem Spółki jest: MCI MANAGEMENT S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 7, 50-125.  

 

14.2.2 Treść podjętych uchwał walnego zgromadzenia w sprawie zmian statutu spółki nie 

zarejestrowanych przez sąd 

 

Nie istnieją żadne uchwały walnego zgromadzenia Emitenta w sprawie zmian statutu Spółki, które nie zostały 

zarejestrowane przez sąd. 
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14.3 Definicje i objaśnienia skrótów 
 

Tabela 18 Definicje i objaśnienia 

Akcje serii A 6.420.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda 

Akcje serii B 2.093.220 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda 

Akcje serii C 2.228.914 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda 

Akcje serii D 169.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda 

Akcje serii E 912.227 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł każda 

Akcje serii F 176.666 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł każda 

Akcje serii G 650.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł każda 

Akcje serii H 60.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł każda 

Akcjonariusz Uprawniony z akcji Spółki 

ASO Alternatywny System Obrotu, o którym mowa w art. 3 pkt 2 Ustawy o obrocie instrumentami 

finansowymi, organizowany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

Autoryzowany 

Doradca 

Certus Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu 

CHF Frank szwajcarski, jednostka monetarna obowiązująca na terytorium Szwajcarii oraz 

Liechtensteinu  

DAP MG Departament Analiz i Prognoz Ministerstwa Gospodarki 

Dokument 

Informacyjny 

Niniejszy dokument zawierający szczegółowe informacje o sytuacji prawnej i finansowej Emitenta 

oraz o instrumentach finansowych, związany z akcjami serii H, w związku z wprowadzeniem ich 

do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW 

Dyrektywa 

2003/71/WE 

Dyrektywa 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie 

prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu 

papierów wartościowych i zmieniająca dyrektywę 2001/34/WE 

Dz. U. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 

Emitent Digital Avenue S.A. z siedzibą w Warszawie 

EUR, EURO, Euro Euro – jednostka monetarna obowiązująca w Unii Europejskiej 

Giełda, GPW, GPW 

S.A. 

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

GUS Główny Urząd Statystyczny 

IBnGR Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową 

KDPW, KDPW S.A., 

Depozyt 

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

Kodeks Spółek 

Handlowych, KSH 

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r., nr 94, poz. 1037, 

z późn. zm.) 

Komisja, KNF Komisja Nadzoru Finansowego 

KRS Krajowy Rejestr Sądowy 

NBP Narodowy Bank Polski 

Ordynacja 

Podatkowa 

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r., nr 8, 

poz. 60, z późn. zm.) 

Organizator ASO, 

Organizator 

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 
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Alternatywnego 

Systemu Obrotu 

PDA, Prawa do akcji Prawa do akcji, zbywalne prawo majątkowe, mające charakter papieru wartościowego 

PKB Produkt Krajowy Brutto 

PKD, PKD 2007 Polska Klasyfikacja Działalności wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 

2007 r. (Dz. U. nr 251, poz. 1885) 

PLN, zł, złoty Złoty – jednostka monetarna Rzeczypospolitej Polskiej 

Rada Nadzorcza, RN Rada Nadzorcza Spółki Digital Avenue S.A. z siedzibą w Warszawie 

Regulamin ASO, 

Regulamin 

Alternatywnego 

Systemu Obrotu 

Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu uchwalony Uchwałą Nr 147/2007 Zarządu Giełdy 

Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 1 marca 2007 r. (z późn. zm.) 

Spółka Digital Avenue S.A. z siedzibą w Warszawie 

UE Unia Europejska 

UOKiK Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

Ustawa o KRS Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity: Dz. U. 

z 2007 r., nr 168 poz. 1186, z późn. zm.) 

Ustawa o Obrocie 

Instrumentami 

Finansowymi 

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity: Dz. U. 

z 2010 r., nr 211, poz. 1384, z późn. zm.) 

Ustawa o Ochronie 

Konkurencji i 

Konsumentów 

Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r., nr 50, 

poz. 331, z późn. zm.) 

Ustawa o Ochronie 

Niektórych Praw 

Konsumentów 

Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz 

o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r., nr 22, 

poz. 271, z późn. zm.) 

Ustawa o Ofercie 

Publicznej 

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 

finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: 

Dz. U. z 2009 r., nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) 

Ustawa o Opłacie 

Skarbowej 

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r., nr 225 poz. 1635, z późn. 

zm.) 

Ustawa O Podatku 

Dochodowym Od 

Osób Fizycznych 

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. 

z 2010 r., nr 51, poz. 307, z późn. zm.) 

Ustawa O Podatku 

Dochodowym Od 

Osób Prawnych 

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o zmianie 

niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r., nr 54, poz. 

654, z późn. zm.) 

Ustawa o Podatku 

od Czynności 

Cywilnoprawnych 

Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity: Dz. U. 

z 2010 r., nr 101, poz. 649, z późn. zm.) 

Ustawa o Podatku 

od Spadków i 

Darowizn 

Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r., 

nr 93, poz. 768, z późn. zm.) 

Ustawa o 

Rachunkowości, 

UoR 

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r., nr 152, poz. 

1223, z późn. zm.) 



 

DOKUMENT INFORMACYJNY DIGITAL AVENUE S.A. – seria H Strona | 104  

 
 

VAT Podatek od towarów i usług 

WIBOR Warsaw Interbank Offered Rate – średnia stopa procentowa funkcjonująca na polskim rynku 

bankowym oznaczająca stopę procentową po jakiej banki udzielają pożyczek na pieniężnym 

rynku bankowym. Funkcjonuje w Polsce od kwietnia 1991 r., od marca 1993r., WIBOR ustalany 

jest codziennie jako średnia arytmetyczna kwotowań największych uczestników rynku 

pieniężnego Publikowany jest w prasie ekonomicznej w odniesieniu do transakcji jednodniowych 

(tom/next – T/N – pieniądze docierają do banku jeden dzień po zawarciu transakcji i podlegają 

zwrotowi w kolejnym dniu roboczym) oraz w przeliczeniu na okresy: tygodnia (1W), 1 miesiąca 

(1M), 3 miesięcy (3M) i 6 miesięcy (6M) 

WZ, Walne 

Zgromadzenie 

Walne Zgromadzenie Spółki Digital Avenue S.A. z siedzibą w Warszawie 

Zarząd, Zarząd 

Spółki, 

Zarząd Emitenta 

Zarząd Spółki Digital Avenue S.A. z siedzibą w Warszawie 

Zarząd Giełdy Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

Złoty, zł, PLN Prawny środek płatniczy w Rzeczpospolitej Polskiej będący w obiegu publicznym od dnia 1 

stycznia 1995 r. zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji złotego (Dz. U. Nr 84, poz. 

386, z późn. zm.) 
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