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Temat:  Otrzymanie zawiadomienia o zawarciu porozumienia akcjonariuszy oraz przekroczeniu 50% 

ogólnej liczby głosów 

Podstawa prawna        

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

        

Zarząd Digital Avenue S.A. z siedzibą w Warszawie _"Spółka", "Emitent"_, działając na podstawie art. 70 
pkt 1_ ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _"Ustawa"_ zawiadamia, iż w dniu 07 
kwietnia 2017r. wypłynęła do Spółki informacja sporządzona w trybie postanowień art. 69 ust. 1 pkt 1_ w 
zw. z art. 87 ust. 1 pkt 6_ Ustawy w przedmiocie zawarcia w dniu 04 kwietnia 2017r. wielostronnej umowy, z 
której wynika porozumienie akcjonariuszy Spółki oraz przekroczenie progu 50% ogólnej liczby głosów w 
Spółce _"Zawiadomienie"_. Zgodnie z treścią Zawiadomienia, w dniu 04 kwietnia 2017 roku została 
zawarta umowa, z której wynika porozumienie o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5_ Ustawy _dalej 
"Porozumienie"_ pomiędzy następującymi stronami: MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny 
Zamknięty, MCI Capital S.A., Marek Kamola oraz Sławomir Ziemski. Przedmiotem Porozumienia jest 
zgodne głosowanie MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, MCI Capital S.A., Marka 
Kamola oraz Sławomira Ziemskiego w sprawie zmian statutu Spółki na Walnym Zgromadzeniu Spółki 
zwołanym na dzień 26 kwietnia 2017r. na warunkach określonych w powołanej, wielostronnej umowie z dn. 
04.04.2017r. . W wyniku zawarcia Porozumienia łączny udział wszystkich wymienionych wyżej stron 
Porozumienia w ogólnej liczbie głosów w Spółce przekroczył próg 50% ogólnej liczby głosów w Spółce. Po 
zawarcia Porozumienia MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, MCI Capital S.A., Marek 
Kamola oraz Sławomir Ziemski posiadają bezpośrednio 7.237.152 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, 
stanowiących w zaokrągleniu 56,94% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 7.237.152 
głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących w zaokrągleniu 56,94% ogólnej liczby akcji Spółki 
oraz ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. 
Treść przedmiotowego zawiadomienia przedstawiono w załączeniu do niniejszego raportu. 
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