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Zarząd Digital Avenue S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Emitent" lub zamiennie "Spółka") niniejszym 
informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. w dniu 29.02.2016r. otrzymał - w trybie postanowień art. 160 ust. 1 pkt 1 
ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi - zawiadomienie od Członka Rady 
Nadzorczej Emitenta p. Sławomira Ziemskiego, o transakacjach zakupu akcji Emitenta dokonanych przez 
zawiadamiającego Członka Rady Nadzorczej p. Sławomira Ziemskiego. Z przekazanej informacji wynika, że 
zawiadamiający Członek Rady Nadzorczej p. Sławomir Ziemski zakupił w drodze transakcji sesyjnych na 
alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez GPW S.A. w Warszawie (rynek NewConnect) akcje 
Spółki, odpowiednio: w dniu 25 lutego 2016 roku nabył 10.000 akcji po cenie 0,19 zł za akcję, 57.950 akcji 
po cenie 0,20 zł za akcję oraz 2050 akcji po cenie 0,23 zł za akcję, natomiast w dniu 26 lutego 2016r. kupił 
20.200 akcji po cenie 0,21 zł za akcję, 28.800 akcji po cenie 0,22 zł za akcję, 22.790 akcji po cenie 0,23 zł za 
akcję, 16.334 akcji po cenie 0,24 zł za akcję, 10.370 akcji po cenie 0,25 zł za akcję, 9987 akcji po cenie 0,26 
zł, 14.000 akcji po cenie 0,27 zł oraz 17.519 akcji po cenie 0,30 zł za akcje. Łącznie wedle powołanej 
informacji w dniach 25 i 26 lutego 2016r. p. Sławomir Ziemski kupił 210.000 akcji zwykłych na okaziciela 
Spółki, stanowiących 1,65% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Zawiadamiający wskazał jednocześnie 
w treści przedmiotowego zawiadomienia, iż przed wyżej opisanymi transakcjami posiadał 1.050.000 akcji 
zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących 8,26% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 
odpowiadających 1.050.000 głosom i 8,26% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. 
Aktualnie Zawiadamiający posiada wedle treści zawiadomienia 1.260.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki 
stanowiących 9,91% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz odpowiadających 1.260.000 głosom i 
9,91% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta. 
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