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Temat:  Otrzymanie zawiadomienia o nabyciu znacznych pakietów akcji oraz o zawarciu porozumienia 

akcjonariuszy 

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

 

W dniu 27 kwietnia 2017 r. Digital Avenue S.A. _Spółka, Emitent_ otrzymała zawiadomienia o nabyciu 

znacznych pakietów akcji przez: Marka Kamolę, Mariusza Obszańskiego, Pawła Czarnopysia, Marzenę 

Kozicką. 

Ponadto Spółka otrzymała zawiadomienie o zawarciu w dniu 26 kwietnia 2017 r. umowy przez Marka 

Kamolę, Pawła Czarnopysia, Marzenę Kozicką, Mariusza Obszańskiego, Sławomira Ziemskiego, z której 

wynika porozumienie zawiadamiających do zgodnego głosowania na walnych zgromadzeniach Spółki oraz 

do prowadzenia trwałej polityki wobec Digital, na warunkach wskazanych w ww. umowie, które to 

porozumienie spełnia kryteria uznania go za porozumienie, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5_ Ustawy z 

dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 

zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _Dz. U. z 2016 r., poz. 1639 – tekst 

jednolity, ze zm.; dalej: "Ustawa"_ w odniesieniu do Spółki, łączny bezpośredni udział zawiadamiających w 

ogólnej liczbie głosów w Spółce, przekroczył 50% ogólnej liczby głosów w Spółce. 

 

Przekroczenie 20% w ogólnej liczbie głosów przez Marka Kamolę.  

W dniu 25 kwietnia 2017 r. za pośrednictwem domu maklerskiego zawarta została transakcja kupna akcji 

Spółki w wyniku której w dniu 25 kwietnia 2017 r. na rachunku papierów wartościowych zostały zapisane 

akcje. Przed dniem 25 kwietnia 2017 r. Marek Kamola posiadał bezpośrednio 1.434.200 akcji zwykłych na 

okaziciela Spółki, zapewniających taką sama liczbę głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących w 

zaokrągleniu 11,28 % w kapitale zakładowym Spółki/ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu 

Spółki. Wskutek zawarcia transakcji Marek Kamola posiada 2.695.200 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, 

zapewniających taką sama liczbę głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących w zaokrągleniu 

21,21 % w kapitale zakładowym Spółki/ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Marek 

Kamola poinformował, że: 

 



- nie występują podmioty zależne od niego, posiadające akcje Spółki 

- nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c_ Ustawy 

- nie jest uprawniony ani zobowiązany do nabycia akcji Spółki jako posiadacz instrumentów finansowych, o 
których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 Ustawy, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b 
ust. 1 pkt 2 Ustawy, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne. 

 

Przekroczenie 10% w ogólnej liczbie głosów przez Mariusza Obszańskiego 

W dniu 25 kwietnia 2017 r. za pośrednictwem domu maklerskiego zawarta została transakcja kupna akcji 
Spółki w wyniku której w dniu 25 kwietnia 2017 r. na rachunku papierów wartościowych zostały zapisane 
akcje. Przed dniem 25 kwietnia 2017 r. Mariusz Obszański nie posiadał akcji Spółki. Wskutek zawarcia 
transakcji Mariusz Obszański posiada 1.767.952 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, zapewniających taką 
sama liczbę głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących w zaokrągleniu 13,91% w kapitale 
zakładowym Spółki/ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Mariusz Obszański 
poinformował, że: 

- nie występują podmioty zależne od niego, posiadające akcje Spółki 

- nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c_ Ustawy 

- nie jest uprawniony ani zobowiązany do nabycia akcji Spółki jako posiadacz instrumentów finansowych, o 
których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 Ustawy, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b 
ust. 1 pkt 2 Ustawy, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne. 

- nie wyklucza zwiększenia jak i zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce w okresie kolejnych 
12 miesięcy.  

 

Przekroczenie 5% w ogólnej liczbie głosów przez Pawła Czarnopysia 

W dniu 25 kwietnia 2017 r. za pośrednictwem domu maklerskiego zawarta została transakcja kupna akcji 
Spółki w wyniku której w dniu 25 kwietnia 2017 r. na rachunku papierów wartościowych zostały zapisane 
akcje. Przed dniem 25 kwietnia 2017 r. Paweł Czarnopyś nie posiadał akcji Spółki. Wskutek zawarcia 
transakcji Paweł Czarnopyś posiada 757.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, zapewniających taką sama 
liczbę głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących w zaokrągleniu 5,96% w kapitale zakładowym 
Spółki/ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Paweł Czarnopyś poinformował, że: 

- nie występują podmioty zależne od niego, posiadające akcje Spółki 

- nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c_ Ustawy 

- nie jest uprawniony ani zobowiązany do nabycia akcji Spółki jako posiadacz instrumentów finansowych, o 
których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 Ustawy, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b 
ust. 1 pkt 2 Ustawy, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne. 

 

Przekroczenie 5% w ogólnej liczbie głosów przez Marzenę Kozicką 

W dniu 25 kwietnia 2017 r. za pośrednictwem domu maklerskiego zawarta została transakcja kupna akcji 
Spółki w wyniku której w dniu 25 kwietnia 2017 r. na rachunku papierów wartościowych zostały zapisane 
akcje. Przed dniem 25 kwietnia 2017 r. Marzena Kozicka nie posiadała akcji Spółki. Wskutek zawarcia 
transakcji Marzena Kozicka posiada 757.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, zapewniających taką sama 



liczbę głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących w zaokrągleniu 5,96% w kapitale zakładowym 
Spółki/ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Marzena Kozicka poinformowała, że: 

- nie występują podmioty zależne od niego, posiadające akcje Spółki 

- nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c_ Ustawy 

- nie jest uprawniony ani zobowiązany do nabycia akcji Spółki jako posiadacz instrumentów finansowych, o 
których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 Ustawy, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b 
ust. 1 pkt 2 Ustawy, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne. 

 

Zawarcie umowy przez akcjonariuszy posiadających ponad 50% udziału w głosach na walnym 
zgromadzeniu Spółki.  

 

W dniu 26 kwietnia 2017 r. zawarta została przez Marka Kamolę, Pawła Czarnopysia, Marzenę Kozicką, 
Mariusza Obszańskiego, Sławomira Ziemskiego umowa, z której wynika porozumienie zawiadamiających do 
zgodnego głosowania na walnych zgromadzeniach Spółki oraz do prowadzenia trwałej polityki wobec 
Spółki, na warunkach wskazanych w Umowie, które to porozumienie spełnia kryteria uznania go za 
porozumienie, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5_ Ustawy w odniesieniu do Spółki.  

 

Przed dniem 26 kwietnia 2017 r.: 

a_ Marek Komola posiadał bezpośrednio 2.695.200 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, 
zapewniających taką sama liczbę głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących w zaokrągleniu 
21,21 % w kapitale zakładowym Spółki/ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki; 

b_ Mariusz Obszański posiadał bezpośrednio 1.767.952 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, 
zapewniających taką sama liczbę głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących w zaokrągleniu 
13,91 % w kapitale zakładowym Spółki/ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki 

c_ Sławomir Ziemski posiadał bezpośrednio 1.260.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, 
zapewniających taką sama liczbę głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących w zaokrągleniu 9,91 
% w kapitale zakładowym Spółki/ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki 

d_ Paweł Czarnopyś posiadał bezpośrednio 757.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, 
zapewniających taką sama liczbę głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących w zaokrągleniu 5,96 
% w kapitale zakładowym Spółki/ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki; 

e_ Marzena Kozicka posiadała bezpośrednio 757.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, 
zapewniających taką sama liczbę głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących w zaokrągleniu 5,96 
% w kapitale zakładowym Spółki/ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. 

 

W dniu 25 kwietnia 2017 r. przed zawarciem umowy, zawiadamiający łącznie posiadali bezpośrednio 
7.237.152 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, zapewniających taką samą liczbę głosów na walnym 
zgromadzeniu Spółki, stanowiących w zaokrągleniu 56,90 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i 
uprawniających do 7.237.152 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki/ogólnej liczby głosów na walnym 
zgromadzeniu Spółki. 

 



Wskutek zawarcia umowy, liczba akcji Spółki i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz 
liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów posiadana przez 
zawiadamiających nie uległy zmianie w stosunku liczb prezentowanych powyżej i łącznie wynosi 7.237.152 
głosów stanowiących 56,90%. 

 

Zawiadamiający poinformowali, że  

- w dniu 26 kwietnia 2017 r. nie istniały podmioty zależne od Zawiadamiających, posiadające akcje 
Spółki 

- według stanu na dzień 26 kwietnia 2017 r. nie istniały osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3_ 
lit. c_ Ustawy 

- nie są uprawnieni ani zobowiązani do nabycia akcji Spółki jako posiadacze instrumentów 
finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 Ustawy, oraz instrumentów finansowych, o których 
mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne 

- nie wykluczają zwiększenia jak zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym 
zgromadzeniu w okresie 12 miesięcy. 

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę: 

 
Piotr Bocheńczak – Prezes Zarządu 


