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         Skrócona nazwa emitenta  DIGITAL AVENUE S.A. 

Temat: Zawiadomienie akcjonariusza o zmniejszeniu udziału poniżej 5% w ogólnej liczbie 

głosów 

 
Treść raportu:  
 
Postawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji 

 

Na podstawie art. 70 pkt 1) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 

zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (dalej "Ustawa") Zarząd Digital Avenue S.A., z siedzibą 

w Warszawie (dalej "Emitent" lub "Spółka"), informuje, że otrzymał w dniu 20.10.2014r., w trybie postanowień art. 69 

ust. 1 pkt 1) przedmiotowej Ustawy, zawiadomienie datowane na 20.10.2014r., od akcjonariusza Spółki pana Piotra 

Wąsowskiego, o treści: 

 

"Akcjonariusz Piotr Wąsowski (dalej "Akcjonariusz") informuje w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 w związku z art..69 ust. 4 

ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 

zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych, o zmniejszeniu udziału poniżej 5% w ogólnej liczbie 

głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Digital Avenue Spółka Akcyjna w związku transakcją (dalej: "transakcja") 

finalizacji wniesienia na kapitał zakładowy spółki Arkley II Seed Fund Spółka Akcyjna 384 616 akcji Digital Avenue 

Spółka Akcyjna z dnia 2014-10-14 r. Akcjonariusz Piotr Wąsowski jest Prezesem Zarządu oraz posiada 50% akcji w 

spółce Arkley II Seed Fund Spółka Akcyjna. 

Stan posiadania akcji przed transakcją: 844 973 akcji 

Procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki przed transakcją: 6,65% 

Liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki przed transakcją: 844 973 głosów 

Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki przed transakcją: 6,65% 

 

Stan posiadania akcji po transakcji: 460 357 akcji 

 

Procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki po transakcji: 3,62% 

 

Liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki po transakcji: 460 357 głosów 

 

Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki po transakcji: 3,62% 

 

Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje Spółki: 

Arkley II Seed Fund SA. 

 

Stan posiadania akcji po transakcji: 384 616 akcji 

 

Procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki po transakcji: 3,03% 

Liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki po transakcji: 384 616 akcji 

Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki po transakcji: 3,03%" 

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę: 

 
Piotr Bocheńczak – Prezes Zarządu 

 


