
 

 1 

 

Uchwała Nr 1/2015 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Digital Avenue Spółka Akcyjna 

z dnia 30 czerwca 2015 roku 

w sprawie wyboru Przewodniczącego 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

 

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 3 

regulaminu walnych zgromadzeń Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Avenue 

Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Spółki Piotra Bocheńczak.  ---------------------------------------------------------  

 

Prezes Zarządu stwierdził, że: -------------------------------------------------------------------------  

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 7.182.659, procentowy udział akcji, z 

których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 56,51%, --------------------  

- łączna liczba ważnych głosów 7.182.659, --------------------------------------------------------  

- w głosowaniu tajnym oddano 7.182.659 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów 

„wstrzymujący się”, wobec czego uchwała została powzięta. ---------------------------------  

 

 

Uchwała Nr 2/2015 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Digital Avenue Spółka Akcyjna 

z dnia 30 czerwca 2015 roku 

w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Avenue Spółka Akcyjna postanawia odstąpić 

od wyboru komisji skrutacyjnej.  -----------------------------------------------------------------------  

 

Przewodniczący stwierdził, że: -------------------------------------------------------------------------  

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 7.182.659, procentowy udział akcji, z 

których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 56,51%, --------------------  

- łączna liczba ważnych głosów 7.182.659, --------------------------------------------------------  

- w głosowaniu oddano 7.182.659 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów 

„wstrzymujący się”, wobec czego uchwała została powzięta. ---------------------------------  
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Uchwała Nr 3/2015 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Digital Avenue Spółka Akcyjna 

z dnia 30 czerwca 2015 roku 

w sprawie przyjęcia porządku obrad 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Avenue Spółka Akcyjna postanawia przyjąć 

porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmujący: ------------------------  

1.  Otwarcie Walnego Zgromadzenia.  ------------------------------------------------------------  

2.  Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.  ------------------------------------  

3.  Sporządzenie listy obecności.  ------------------------------------------------------------------  

4.  Odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej.  -----------------------------------------------  

5.  Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności 

do podejmowania uchwał.  -----------------------------------------------------------------------  

6.  Przyjęcie porządku obrad.  -----------------------------------------------------------------------  

7.  Przedstawienie i rozpatrzenie:  -----------------------------------------------------------------  

1)  sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014;  --------  

2)  jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014;  ---  

3)  wniosku zarządu w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2014;  ------  

8.  Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 

obrotowy 2014.  -------------------------------------------------------------------------------------  

9.  Podjęcie uchwał w przedmiocie:  ---------------------------------------------------------------  

1)  zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku 

obrotowym 2014;  -----------------------------------------------------------------------------  

2)  zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 

obrotowy 2014;  -------------------------------------------------------------------------------  

3)  przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2014;  --------------  

4)  pokrycia straty uzyskanej w roku obrotowym 2014;  --------------------------------  

5)  udzielenia członkom zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich 

obowiązków w roku obrotowym 2014;  --------------------------------------------------  

6)  udzielenia członkom rady nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania 

przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014;  -----------------------------------  

10.  Podjęcie uchwał w sprawie:  ---------------------------------------------------------------------  

1)  utworzenia kapitału rezerwowego  -------------------------------------------------------  

2)  udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych 

Spółki.  -------------------------------------------------------------------------------------------  

11. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.  ----------------------------------------  

 

Przewodniczący stwierdził, że: -------------------------------------------------------------------------  
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- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 7.182.659, procentowy udział akcji, z 

których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 56,51%, --------------------  

- łączna liczba ważnych głosów -  7.182.659, ------------------------------------------------------  

- w głosowaniu oddano 7.182.659 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów 

„wstrzymujący się”, wobec czego uchwała została powzięta. ---------------------------------  

 

 

 

Uchwała Nr 4/2015 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Digital Avenue Spółka Akcyjna 

z dnia 30 czerwca 2015 roku 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki  

w roku obrotowym 2014 

 

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, 

po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Avenue Spółka Akcyjna zatwierdza 

sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014.  --------------------  

 

Przewodniczący stwierdził, że: -------------------------------------------------------------------------  

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 7.182.659, procentowy udział akcji, z 

których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 56,51%, --------------------  

- łączna liczba ważnych głosów 7.182.659, --------------------------------------------------------  

- w głosowaniu oddano 7.182.659 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów 

„wstrzymujący się”, wobec czego uchwała została powzięta. ---------------------------------  

 

 

Uchwała Nr 5/2015 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Digital Avenue Spółka Akcyjna 

z dnia 30 czerwca 2015 roku 

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki  

za rok obrotowy 2014 

 

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek 

handlowych, po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 

rok obrotowy 2014, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Avenue Spółka Akcyjna 

zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014, na 
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które składa się: --------------------------------------------------------------------------------------------  

1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, ---------------------------------------------  

2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i 

pasywów zamyka się sumą 4 665 941,99 zł, -----------------------------------------------  

3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 

2014 roku wykazujący stratę netto w wysokości (2 424 603,97) zł, ------------------  

4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku 

do 31 grudnia 2014 roku, -------------------------------------------------------------------------  

5)  rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 

31 grudnia 2014 roku, -----------------------------------------------------------------------------  

6)  dodatkowe informacje i objaśnienia. ----------------------------------------------------------    

 

Przewodniczący stwierdził, że: -------------------------------------------------------------------------  

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 7.182.659, procentowy udział akcji z 

których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 56,51%, --------------------  

- łączna liczba ważnych głosów 7.182.659, --------------------------------------------------------  

- w głosowaniu oddano 7.182.659 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów 

„wstrzymujący się”, wobec czego uchwała została powzięta. ---------------------------------  

 

Uchwała Nr 6/2015 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Digital Avenue Spółka Akcyjna 

z dnia 30 czerwca 2015 roku 

w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2014 

 

Działając na podstawie art. 395 § 5 i art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Avenue Spółka Akcyjna, po zapoznaniu się 

ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2014, postanawia przyjąć to 

sprawozdanie.  ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Przewodniczący stwierdził, że: -------------------------------------------------------------------------  

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 7.182.659, procentowy udział akcji, z 

których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 56,51%, --------------------  

- łączna liczba ważnych głosów 7.182.659, --------------------------------------------------------  

- w głosowaniu oddano 7.182.659 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów 

„wstrzymujący się”, wobec czego uchwała została powzięta. ---------------------------------  
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Uchwała Nr 7/2015 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Digital Avenue Spółka Akcyjna 

z dnia 30 czerwca 2015 roku 

w sprawie sposobu pokrycia straty wykazanej za rok obrotowy 2014 

 

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, po 

zapoznaniu się z wnioskiem zarządu w przedmiocie sposobu pokrycia straty 

wykazanej za rok obrotowy 2014, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Avenue 

Spółka Akcyjna postanawia pokryć stratę Spółki w kwocie 2.424.603,97 złotych (dwa 

miliony czterysta dwadzieścia cztery tysiące sześćset trzy złote 97/100) kapitałem 

zapasowym. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Przewodniczący stwierdził, że: -------------------------------------------------------------------------  

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 7.182.659, procentowy udział akcji, z 

których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 56,51%, --------------------  

- łączna liczba ważnych głosów 7.182.659, --------------------------------------------------------  

- w głosowaniu oddano 7.182.659 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów 

„wstrzymujący się”, wobec czego uchwała została powzięta. ---------------------------------  

 

Uchwała Nr 8/2015 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Digital Avenue Spółka Akcyjna 

z dnia 30 czerwca 2015 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania 

przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014 

 

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Avenue Spółka Akcyjna udziela Panu 

Piotrowi Bocheńczak absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka 

Zarządu Spółki w roku obrotowym 2014. -----------------------------------------------------------  

 

Przewodniczący stwierdził, że: -------------------------------------------------------------------------  

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5.947.952, procentowy udział akcji, z 

których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 46,80%, --------------------  

- łączna liczba ważnych głosów 5.947.952, --------------------------------------------------------  

- w głosowaniu tajnym oddano 5.947.952 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów 

„wstrzymujący się”, wobec czego uchwała została powzięta, ---------------------------------  

- Piotr Bocheńczak nie brał udziału w głosowaniu stosownie do art. 413 § 1 Kodeksu 
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spółek handlowych. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 

Uchwała Nr 9/2015 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Digital Avenue Spółka Akcyjna 

z dnia 30 czerwca 2015 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania 

przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014 

 

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Avenue Spółka Akcyjna udziela Panu 

Sylwestrowi Janik absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka 

Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014. ---------------------------------------------------------  

 

Przewodniczący stwierdził, że: -------------------------------------------------------------------------  

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 7.182.659, procentowy udział akcji, z 

których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 56,51%, --------------------  

- łączna liczba ważnych głosów 7.182.659, --------------------------------------------------------  

- w głosowaniu tajnym oddano 7.182.659 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów 

„wstrzymujący się”, wobec czego uchwała została powzięta. ---------------------------------  

 

 

Uchwała Nr 10/2015 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Digital Avenue Spółka Akcyjna 

z dnia 30 czerwca 2015 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania 

przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014 

 

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Avenue Spółka Akcyjna udziela Panu 

Olgierdowi Świda absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady 

Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2014. -------------------------------------------------------  

 

Przewodniczący stwierdził, że: -------------------------------------------------------------------------  

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 7.182.659, procentowy udział akcji, z 

których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 56,51%, --------------------  

- łączna liczba ważnych głosów 7.182.659, --------------------------------------------------------  

- w głosowaniu tajnym oddano 7.182.659 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów 
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„wstrzymujący się”, wobec czego uchwała została powzięta. ---------------------------------  

 

Uchwała Nr 11/2015 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Digital Avenue Spółka Akcyjna 

z dnia 30 czerwca 2015 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania 

przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014 

 

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Avenue Spółka Akcyjna udziela Panu 

Tomaszowi Dalach absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka 

Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2014. ------------------------------------------------  

 

Przewodniczący stwierdził, że: -------------------------------------------------------------------------  

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 7.182.659, procentowy udział akcji, z 

których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 56,51%, --------------------  

- łączna liczba ważnych głosów 7.182.659, --------------------------------------------------------  

- w głosowaniu tajnym oddano 7.182.659 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów 

„wstrzymujący się”, wobec czego uchwała została powzięta. ---------------------------------  

 

Uchwała Nr 12/2015 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Digital Avenue Spółka Akcyjna 

z dnia 30 czerwca 2015 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania 

przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014 

 

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Avenue Spółka Akcyjna udziela Panu 

Maciejowi Bogaczyk absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka 

Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2014. ------------------------------------------------  

 

Przewodniczący stwierdził, że: -------------------------------------------------------------------------  

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2.639.707, procentowy udział akcji, z 

których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 20,77%, --------------------  

- łączna liczba ważnych głosów 2.639.707, --------------------------------------------------------  

- w głosowaniu tajnym oddano 2.639.707 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów 

„wstrzymujący się”, wobec czego uchwała została powzięta, ---------------------------------  
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- Maciej Bogaczyk jako pełnomocnik akcjonariuszy Spółki nie brał udziału w 

głosowaniu. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Uchwała Nr 13/2015 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Digital Avenue Spółka Akcyjna 

z dnia 30 czerwca 2015 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania 

przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014 

 

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Avenue Spółka Akcyjna udziela Panu 

Piotrowi Wąsowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków 

członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2014. ------------------------------------  

 

Przewodniczący stwierdził, że: -------------------------------------------------------------------------  

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 7.182.659, procentowy udział akcji, z 

których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 56,51%, --------------------  

- łączna liczba ważnych głosów 7.182.659, --------------------------------------------------------  

- w głosowaniu tajnym oddano 7.182.659 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów 

„wstrzymujący się”, wobec czego uchwała została powzięta. ---------------------------------  

 

Uchwała Nr 14/2015 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Digital Avenue Spółka Akcyjna 

z dnia 30 czerwca 2015 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania 

przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014 

 

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Avenue Spółka Akcyjna udziela Pani 

Monice Kwiatkowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka 

Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2014. ------------------------------------------------  

 

Przewodniczący stwierdził, że: -------------------------------------------------------------------------  

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 7.182.659, procentowy udział akcji, z 

których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 56,51%, --------------------  

- łączna liczba ważnych głosów 7.182.659, --------------------------------------------------------  

- w głosowaniu tajnym oddano 7.182.659 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów 
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„wstrzymujący się”, wobec czego uchwała została powzięta. ---------------------------------  

 

Uchwała Nr 15/2015 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Digital Avenue Spółka Akcyjna 

z dnia 30 czerwca 2015 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania 

przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014 

 

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Avenue Spółka Akcyjna udziela Panu 

Romanowi Bryś absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady 

Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2014. -------------------------------------------------------  

 

Przewodniczący stwierdził, że: -------------------------------------------------------------------------  

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 7.182.659, procentowy udział akcji, z 

których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 56,51%, --------------------  

- łączna liczba ważnych głosów 7.182.659, --------------------------------------------------------  

- w głosowaniu tajnym oddano 7.182.659 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów 

„wstrzymujący się”, wobec czego uchwała została powzięta. ---------------------------------  

 

Uchwała Nr 16/2015 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Digital Avenue Spółka Akcyjna 

z dnia 30 czerwca 2015 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania 

przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014 

 

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Avenue Spółka Akcyjna udziela Panu 

Sławomirowi Ziemskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków 

członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2014. ------------------------------------  

 

Przewodniczący stwierdził, że: -------------------------------------------------------------------------  

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 7.182.659, procentowy udział akcji, z 

których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 56,51%, --------------------  

- łączna liczba ważnych głosów 7.182.659, --------------------------------------------------------  

- w głosowaniu tajnym oddano 7.182.659 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów 

„wstrzymujący się”, wobec czego uchwała została powzięta. ---------------------------------  
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Uchwała Nr 17/2015 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Digital Avenue Spółka Akcyjna 

z dnia 30 czerwca 2015 roku 

w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego 

 

Walne Zgromadzenie Digital Avenue SA z siedzibą w Warszawie, działając na 

podstawie art. 362 § 1 pkt 8 oraz art. 362 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 

pkt 3 Statutu Spółki Digital Avenue SA, niniejszym uchwala, co następuje: --------------  

§ 1 

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o utworzeniu kapitału rezerwowego 

przeznaczonego na sfinansowanie nabycie przez Spółkę akcji własnych wraz z 

kosztami ich nabycie zgodnie z art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu Spółek Handlowych oraz 

art. 362 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w wysokości 141.000 zł (słownie: sto 

czterdzieści jeden tysięcy złotych 00/100) i przeniesieniu tego kapitału z kapitału 

zapasowego. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------------  

 

Przewodniczący stwierdził, że: -------------------------------------------------------------------------  

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 7.182.659, procentowy udział akcji, z 

których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 56,51%, --------------------  

- łączna liczba ważnych głosów 7.182.659, --------------------------------------------------------  

- w głosowaniu oddano 1.405.000 głosów „za”, 4.542.952 głosów „przeciw” i 

1.234.707 głosów „wstrzymujący się”, wobec czego uchwała nie została powzięta. ----  

 

Uchwała Nr 18/2015 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Digital Avenue Spółka Akcyjna 

z dnia 30 czerwca 2015 roku 

w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia  

do nabycia akcji własnych Spółki 

 

Walne Zgromadzenie Digital Avenue SA z siedzibą w Warszawie, działając na 

podstawie art. 362 § 1 pkt 8 oraz art. 362 § 2 Kodeksu spółek handlowych, 

niniejszym uchwala, co następuje: --------------------------------------------------------------------  
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§ 1 

1. Walne Zgromadzenie Spółki udziela Zarządowy Spółki upoważnienia – w 

rozumieniu art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu Spółek Handlowych – do nabycia przez 

Spółkę nie więcej niż 470.000 akcji Spółki o wartości nominalnej 0,10 złotych 

każda, będących akcjami zwykłymi na okaziciela, dających nie więcej nż 

3,697% udziału w kapitale zakładowych Spółki (dalej:\”Akcje własne\”). ------------  

2. Upoważnienie zostaje udzielone na okres 1 (słownie: jednego) roku od podjęcia 

niniejszej uchwały po cenie nie wyższej niż 0,30 zł (słownie: trzydzieści groszy) 

Nabywane akcje muszą być w pełni opłacone. Łączna cena nabycia akcji wraz 

z kosztami nabycia nie może przekraczać kwoty 141.000 zł (słownie: sto 

czterdzieści jeden tysięcy złotych 00/100). --------------------------------------------------  

3. Akcje własne są nabywane w celu umorzenia. ---------------------------------------------  

4. Nabyte przez Spółkę akcje własne nie mogą zostać przeznaczone do dalszej 

odsprzedaży. ----------------------------------------------------------------------------------------  

5. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich 

czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia akcji własnych 

Spółki na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu Spółek Handlowych na 

warunkach i w trybie ustalonym w niniejszej uchwale, w tym do określenia ceny 

nabycia jednej akcji własnej oraz ilości nabywanych akcji własnych, z 

zastrzeżeniem warunków określonych w niniejszej uchwale oraz ich zbycia na 

warunkach ustalonych przez Zarząd. ---------------------------------------------------------  

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------------  

 

Przewodniczący stwierdził, że: -------------------------------------------------------------------------  

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 7.182.659, procentowy udział akcji, z 

których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 56,51%, --------------------  

- łączna liczba ważnych głosów 7.182.659, --------------------------------------------------------  

- w głosowaniu oddano 1.405.000 głosów „za”, 4.542.952 głosów „przeciw” i 

1.234.707 głosów „wstrzymujący się”, wobec czego uchwała nie została powzięta. ----  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


