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1 Tytuł
Dokument Informacyjny uproszczony spółki Digital Avenue S.A. z siedzibą w Warszawie.

2 Dane teleadresowe Emitenta
Nazwa Spółki:

Digital Avenue Spółka Akcyjna

Siedziba, adres:

Warszawa, ul. Marszałkowska 20/22 lok. 96
00-590 Warszawa

Nr telefonu, faksu:

tel./fax: +48 (22) 627 37 58

Adres strony internetowej:

www.digitalavenue.pl

Adres poczty elektronicznej info@digitalavenue.pl
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy

Sąd Rejestrowy:

Krajowego Rejestru Sądowego
Data rejestracji w KRS:

15 wrzesień 2003 r.

Nr KRS:

0000282571

Nr REGON

020512760

NIP:

897-172-94-52

3 Dane

o

instrumentach

finansowych

wprowadzanych

do

alternatywnego systemu obrotu
3.1

Określenie

rodzajów,

liczby

oraz

łącznej

wartości

instrumentów

finansowych
Niniejszy dokument informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie do
alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A 2 . 2 2 8 . 9 1 4 ( d w ó c h m i l i o n ó w d w u s t u d w u d z i e s t u
ośmiu

tysięcy

dziewięciuset

czternastu)

sztuk

Ak c j i

Serii

C , zwykłych na

okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, tj. o łącznej wartości nominalnej
222.891,40 zł (dwieście dwadzieścia dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt jeden, 40/100 złotych).
Cena emisyjna została ustalona jako ważona obrotem średnia cena akcji Emitenta, wynikająca
z 90 (dziewięćdziesięciu) kolejnych średnich notowań (czyli średnia z cen otwarcia, minimalna,
maksymalna, zamknięcia) akcji Emitenta na rynku NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych S.A.
w Warszawie, z okresu od dnia 03 listopada 2009 roku do dnia 16 marca 2010 roku. Ustalona na tej
podstawie c e n a e m i s y j n a w y n i o s ł a 0 , 8 3 z ł ( o s i e m d z i e s i ą t t r z y g r o s z e ) z a j e d n ą
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a k c j ę a łączna cena emisyjna wyniosła 1 . 8 4 9 . 9 9 8 , 6 2

zł

(jeden

milion

osiemset

czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem, 62/100
złotych).

3.2

Określenie podstawy prawnej emisji Akcji Serii C

Emisja Akcji Serii C odbyła się w zakresie tzw. kapitału docelowego. Wskazać należy, iż podwyższenie
kapitału zakładowego, poza trybem zwykłego podwyższenia kapitału zakładowego, dokonywanym na
podstawie

uchwały

Walnego

Zgromadzenia

zgodnie

z

art.

431

§

1

KSH

w

związku

z art. 430 KSH, może nastąpić również w ramach kapitału docelowego. Zgodnie z art. 444 § 1 KSH
Statut może upoważnić Zarząd na okres nie dłuższy niż trzy lata do podwyższenia kapitału
zakładowego. Następuje to poprzez dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału
zakładowego, w granicach nieprzekraczających trzech czwartych kapitału zakładowego na dzień
udzielenia upoważnienia Zarządowi.
Zgodnie z brzmieniem art. 446 § 1 KSH uchwała Zarządu podjęta w granicach statutowego
upoważnienia zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego.
Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego, chyba że
przepisy KSH lub upoważnienie udzielone Zarządowi zawierają odmienne postanowienia. Natomiast
uchwały Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej oraz wydania akcji w zamian za wkłady
niepieniężne wymagają zgody Rady Nadzorczej, chyba że Statut stanowi inaczej. Pozbawienie prawa
poboru w całości lub w części dotyczące każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach
kapitału docelowego, zgodnie z art. 447 § 1 KSH, wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia powziętej
zgodnie z art. 433 § 2 KSH, przy czym Statut może upoważniać Zarząd do pozbawienia prawa poboru
w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej.
Uchwała Zarządu o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wymaga formy
aktu notarialnego. Zgodnie z art. 453 § 1 KSH do docelowego podwyższenia kapitału zakładowego
zasadniczo stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące zwykłego podwyższenia kapitału zakładowego.
Uwzględniając powyższe abstrakcyjne podstawy emisji w ramach kapitału docelowego wskazuje się, iż
emisja Akcji Serii C odbyła się w zakresie upoważnienia udzielonego Zarządowi w Statucie Emitenta.
Zgodnie z § 9 Statutu Emitenta (w brzmieniu na dzień podejmowania uchwały o podwyższeniu
kapitału):
1. Oprócz podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w sposób określony w § 7 ust.7, upoważnia się również
Zarząd Spółki do dokonania w terminie trzech lat od dnia zarejestrowania Spółki podwyższenia kapitału
zakładowego o kwotę nie wyższą niż 480.000,00 zł. (czterysta osiemdziesiąt tysięcy złotych) na zasadach
określonych w art. 444-447 Kodeksu Spółek Handlowych.
2. Zarząd może wykonać przyznane mu w ust. 1 upoważnienie przez dokonanie jednego albo kilku
podwyższeń kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.
3. Akcje wydawane w drodze podwyższenia kapitału zakładowego określonego w ust.1 obejmowane są
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w zamian za wkłady pieniężne. Wydanie akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymaga zgody Rady Nadzorczej.
4. Ustalenie ceny emisyjnej akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego wymaga zgody Rady
Nadzorczej.
5. Za zgodą Rady Nadzorczej prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do akcji
wydawanych przez Zarząd w ramach kapitału docelowego może zostać wyłączone.
6. Zarząd nie jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego ze
środków własnych Spółki.
7. Akcje wydawane przez Zarząd w ramach kapitału docelowego nie mogą być akcjami uprzywilejowanymi,
a także nie mogą być z nimi związane uprawnienia osobiste dla ich posiadaczy.
8. Uchwała Zarządu, dotycząca podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego wymaga
zachowania formy aktu notarialnego.
9. Podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego może nastąpić także poprzez
podwyższenie wartości nominalnej akcji.

Podstawą emisji Akcji Serii C była Uchwała nr 01/04/2010/not. Zarządu Digital Avenue S.A. z dnia
7 kwietnia 2010 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji na
okaziciela serii „C” z wyłączeniem prawa poboru akcji nowej emisji przez dotychczasowych
akcjonariuszy, ustalenia nowej treści § 7 ust. 1 Statutu. Przedmiotowa uchwała została podjęta na
podstawie art. 431 § 2 pkt 1 i art. 433 § 2 KSH, a także art. 444 i art. 446 KSH w związku z art. 453 § 1
KSH.
Zgodnie ze wskazaną uchwałą kapitał zakładowy został podwyższony z k w o t y 8 5 1 . 3 2 2 , 0 0 z ł
(osiemset

pięćdziesiąt

tysięcy

trzysta

dwadzieścia

dwa

złote)

o

kwotę

222.891,40 zł (dwieście dwadzieścia dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt
jeden

złotych

milion

czterdzieści groszy), tj. do

siedemdziesiąt

czterdzieści

groszy),

cztery
w

drodze

tysiące
emisji

kwoty 1.074.213,40 zł (jeden
dwieście

2.228.914

(dwóch

dwudziestu ośmiu dziewięciuset czternastu akcji)
okaziciela o wartości nominalnej 0 , 1 0

zł

(dziesięć

trzynaście
milionów

złotych
dwustu

Akcji Serii C, zwykłych na

groszy)

k a ż d a . W wyniku tego

podwyższenia kapitał zakładowy Emitenta dzieli się na 1 0 . 7 4 2 . 1 3 4 ( d z i e s i ę ć m i l i o n ó w
s i e d e m s e t c z t e r d z i e ś c i d w a t y s i ą c e s t o t r z y d z i e ś c i c z t e r y ) a k c j e zwykłe na
okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł, tj. o łącznej wartości nominalnej 1.074.213, 40 zł. Poniżej
przedstawia się treść Uchwały nr 01/04/2010/not. Zarządu Emitenta.
Uchwała nr 01/04/2010/not.Zarządu Digital Avenue S.A. z dnia 7 kwietnia 2010 roku w sprawie
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji na okaziciela serii „C” z wyłączeniem
prawa poboru akcji nowej emisji przez dotychczasowych akcjonariuszy, ustalenia nowej treści § 7 ust. 1
Statutu

Zarząd Digital Avenue S.A., działając na podstawie:
1)

Art. 431 § 2 pkt 1) i art. 433 § 2 kodeksu spółek handlowych, a także art. 444 i art. 446 kodeksu spółek

handlowych w związku z art. 453 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz
2)

§ 9 Statutu Spółki oraz
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3)

Uchwały Rady Nadzorczej Nr 03/03/2010 z dnia 31.03.2010 roku

- uchwala co następuje:

1.

§ 1.
Podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę 222.891,40 zł (dwieście dwadzieścia dwa tysiące osiemset

dziewięćdziesiąt jeden złotych czterdzieści groszy) w drodze emisji 2.228.914 (dwa miliony dwieście dwadzieścia
osiem tysięcy dziewięćset czternaście) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii „C” wartości nominalnej 10
(dziesięć) groszy każda.
2.

Akcje serii „C” zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi wniesionymi przed zarejestrowaniem akcji.

3.

Akcje serii „C” będą uczestniczyć w dywidendzie za rok 2010.

4.

Cena emisyjna (wartość emisyjna) 1 (jednej) akcji emisji serii „C” wynosi 83 (osiemdziesiąt trzy) grosze za

każdą akcję. Wszystkie akcje zostaną opłacone przez nabywców wkładami pieniężnymi w wysokości ich wartości
emisyjnej, to jest w łącznej kwocie 1.849.998,62 zł (jeden milion osiemset czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset
dziewięćdziesiąt osiem złotych sześćdziesiąt dwa grosze) w terminie czternastu dni od daty podpisania Umowy
Objęcia Akcji, o której mowa w ust. 8 poniżej.
5.

Wszystkie akcje nowej emisji serii „C” zostaną zaoferowane przez Spółkę do objęcia, w drodze

subskrypcji prywatnej, przez:
1)

Piotra Wąsowskiego w ilości 1.114.457 sztuk oraz

2)

Piotra Bocheńczaka w ilości 1.114.457 sztuk.

6.

Spółka złoży pisemne „Oferty” objęcia akcji serii „C”, osobom wymienionym w powyższym ustępie 5

Uchwały, w terminie czternastu dni od daty podjęcia niniejszej Uchwały.
7.

Oświadczenie o przyjęciu Oferty powinno być złożone w nieprzekraczalnym terminie czternastu dni od

daty otrzymania Oferty Spółki.
8.

„Umowy Objęcia Akcji” serii „C” powinny być zawarte ze Spółką w terminie czternastu dni od daty

otrzymania przez Piotra Wąsowskiego i Piotra Bocheńczaka

zawiadomienia o gotowości Spółki do zawarcia

Umowy Objęcia Akcji.
§ 2.
Wyłączone zostaje prawo poboru akcji serii „C” przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki z następującym
uzasadnieniem:

Emisja akcji serii „C” realizuje i umożliwia wykonanie przez Spółkę zobowiązań podjętych przez Spółkę wobec
Piotra Wąsowskiego i Piotra Bocheńczaka w Umowie Inwestycyjnej” z dnia 31.03.2010 roku związanych z
nabyciem przez Spółkę 100% udziałów spółki Styl.Media Sp. z o.o. Emisja akcji serii „C” jest zgodna z motywami
wprowadzenia do Statutu Spółki przepisów o kapitale docelowym, ustalonymi przez Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy. Z powyższych względów w pełni uzasadnione jest i leży w interesie Spółki wyłączenie prawa
poboru akcji serii „C” przez dotychczasowych akcjonariuszy oraz przyjęcie ustalonej w Uchwale ceny emisyjnej
akcji serii „C”.

§ 3.
Zarząd Spółki stwierdza, że z uwagi na fakt, iż akcje serii „C” będą oferowane dwóm osobom, to jest liczbie
adresatów oferty objęcia Akcji, która jest mniejsza niż 100, to emisja akcji serii „C” nie będzie traktowana jako
oferta publiczna, w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 29.07.2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 05.184.1539).

11

Dokument Informacyjny
§ 4.
Zarząd Spółki oświadcza, iż w przypadku objęcia i opłacenia wszystkich akcji serii „C” w ilości 2.228.914 (dwa
miliony dwieście dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset czternaście) sztuk wysokość kapitału zakładowego Spółki
wyniesie 1.074.213,40 (jeden milion siedemdziesiąt cztery tysiące dwieście trzynaście 40/100) złotych i tym samym
Zarząd dookreśla wysokość kapitału zakładowego w Statucie, nadając następujące brzmienie § 7 ust. 1 Statutu
Spółki:

„§ 7 ust. 1 Statutu:
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.074.213,40 zł (jeden milion siedemdziesiąt cztery tysiące dwieście
trzynaście złotych czterdzieści groszy) i dzieli się na:
a) 6 420 000 (sześć milionów czterysta dwadzieścia tysięcy) zwykłych akcji na okaziciela serii A o kolejnych
numerach od 0 000 001 do 6 420 000, równych i niepodzielnych, o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie:
dziesięć groszy) każda akcja;
b) 2 093 220 (dwa miliony dziewięćdziesiąt trzy tysiące

dwieście dwadzieścia) sztuk akcji zwykłych na

okaziciela serii B o kolejnych numerach od 0 000 001 do 2 093 220 równych i niepodzielnych o wartości nominalnej
0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja.
c) 2 228 914 (dwa miliony dwieście dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset czternaście) sztuk akcji zwykłych na
okaziciela serii C o kolejnych numerach od 0 000 001 do

2 228 914 równych i niepodzielnych o wartości

nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja.”

Prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy zostało wyłączone, na podstawie uchwały Rady
Nadzorczej, tj. zgodnie z postanowieniem § 9 ust. 5 Statutu Spółki.

Oferta Akcji Serii C została przeprowadzona na podstawie art. 431 § 2 pkt 1 w zw. z art. 433 § 2 KSH,
tj.

w

drodze

oferty

prywatnej,

skierowanej

do

oznaczonego

inwestora

z

pozbawieniem

dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości. Akcje serii C uczestniczyć będą
w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony zostanie do podziału za rok obrotowy
2010.
Akcje Serii C zostały zaoferowane:
1) Piotrowi Wąsowskiemu w liczbie 1.114.457 sztuk Akcji Serii C,
2) Piotrowi Bocheńczakowi w liczbie 1.114.457 sztuk Akcji Serii C
- zgodnie z postanowieniami umowy inwestycyjnej z dnia 31 marca 2010 roku pomiędzy Emitentem
oraz Piotrem Wąsowskim i Piotrem Bocheńczakiem.
Akcje Serii C zostały objęte w dniu 8 kwietnia 2010 roku.
Cena emisyjna została ustalona jako ważona obrotem średnia cena akcji Emitenta, wynikająca
z 90 (dziewięćdziesięciu) kolejnych średnich notowań (czyli średnia z cen otwarcia, minimalna,
maksymalna, zamknięcia) akcji Emitenta na rynku NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w
Warszawie, z okresu od dnia 03 listopada 2009 roku do dnia 16 marca 2010 roku.
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Pokrycie Akcji Serii C nastąpiło w drodze umownego potrącenia wzajemnych wierzytelności,
tj. przysługujących Emitentowi wobec Piotra Wąsowskiego i Piotra Bocheńczaka z tytułu objęcia Akcji
serii C i przysługujących Piotrowi Wąsowskiemu i Piotrowi Bocheńczakowi wobec Emitenta z tytułu
sprzedaży na rzecz Emitenta udziałów w Spółce Styl.Media Sp. z o.o. z siedzibą Warszawie, zgodnie
z postanowieniami umowy inwestycyjnej zawartej pomiędzy Stronami 31 marca 2010 roku.
Podwyższenie kapitału zakładowego w związku z emisją Akcji Serii C zostało dokonane na podstawie
postanowienia Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego z dnia 1 czerwca 2010 roku.

3.3

Data, od której akcje uczestniczą w dywidendzie

Akcje Serii C będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony zostanie do

podziału za rok obrotowy 2010.

3.4

Określenie

podstawowych

zasad

polityki

Emitenta

co

do wypłaty

dywidendy w przyszłości
W związku z zamiarami inwestycyjnymi Emitenta dotyczącymi w szczególności przeprowadzenia
akwizycji podmiotów działających w branży usług internetowych oraz koniecznością ponoszenia
kosztów związanych z wprowadzaniem do oferty nowych produktów Zarząd Spółki będzie
rekomendował w najbliższych latach Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy nie wypłacanie dywidendy
i pozostawienie zysku w Spółce.

3.5

Cele emisji Akcji Serii C

Cel emisji akcji serii C został określony w umowie Inwestycyjnej z dnia 31 marca 2010 roku zawartej
pomiędzy Emitentem a jedynymi wspólnikami spółki Styl.Media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, tj.
Piotrem Wąsowskim oraz Piotrem Bocheńczakiem. Celem emisji Akcji serii C było przystąpienie Piotra
Wąsowskiego oraz Piotra Bocheńczaka do spółki Digital Avenue S.A. oraz umożliwienie rozliczenia
ceny sprzedaży udziałów w spółce Styl.Media Sp. z o.o., która miała zostać uregulowana przez Digital
Avenue S.A. wyłącznie przy wykorzystaniu wyemitowanych Akcji serii C.
W związku z rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego o wartość emisji Akcji Serii C, cele emisji
zostały zrealizowane.
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3.6

Informacje
z

o

posiadaniem

zasadach
i

obrotem

opodatkowania
instrumentami

dochodów

związanych

finansowymi

objętymi

dokumentem informacyjnym, w tym wskazanie płatnika podatku
W Dokumencie Informacyjnym zostały opisane jedynie ogólne zasady opodatkowania dochodów
związanych z posiadaniem akcji. Inwestorzy zainteresowani uzyskaniem szczegółowych odpowiedzi
powinni skorzystać z porad świadczonych przez doradców podatkowych.
3.6.1

Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych z dywidendy przez osoby fizyczne

Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodów z tytułu dywidendy odbywa
się według następujących zasad, określonych przez przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych:
•

podstawą opodatkowania jest cały przychód otrzymany z tytułu dywidendy,

•

przychodu z tytułu dywidendy nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach
określonych w art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 30a ust. 7
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych),

•

podatek z tytułu dywidendy wynosi 19% przychodu (art. 30a ust. 1 pkt. 4 ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych),

•

płatnikiem podatku jest podmiot wypłacający dywidendę, który potrąca kwotę podatku
z przypadającej do wypłaty sumy oraz wpłaca ją na rachunek właściwego dla płatnika urzędu
skarbowego.

3.6.2

Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych z dywidendy przez osoby prawne

Opodatkowanie podatkiem dochodowym osób prawnych odbywa się według następujących zasad,
określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych:
•

podstawę opodatkowania stanowi cały przychód z tytułu dywidendy,

•

podatek wynosi 19 % otrzymanego przychodu (art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od
osób prawnych),

•

zwalnia się od podatku dochodowego dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z
tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej spółek, które łącznie spełniają warunki z art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym
od osób prawnych.

 Zwolnienie ma zastosowanie w przypadku, gdy wypłacającym dywidendę jest spółka mająca
siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, natomiast uzyskujący przychody z
dywidendy ma siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym niż Polska
kraju członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego
Obszaru Gospodarczego. Ponadto, zwolnienie to stosuje się, kiedy spółka uzyskująca
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dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób
prawnych posiada udziały (akcje) w spółce wypłacającej te należności w wysokości, o
której mowa w art. 22 ust. 4 pkt. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,
nieprzerwanie przez okres dwóch lat. Zwolnienie to ma również zastosowanie w przypadku,
gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania udziałów (akcji), przez spółkę uzyskującą
dochody z tytułu udziału w zysku osoby prawnej, upływa po dniu uzyskania tych dochodów.
W

przypadku

niedotrzymania

warunku

posiadania

udziałów

(akcji),

w ustalonej wysokości, nieprzerwanie przez okres dwóch lat, spółka jest obowiązana do
zapłaty podatku, wraz z odsetkami za zwłokę, w wysokości 19% przychodów,
z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną
jest

Rzeczpospolita

Polska.

Zwolnienie

stosuje

się

odpowiednio

do

podmiotów

wymienionych w załączniku nr 4 do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
Zwolnienie stosuje się, jeżeli posiadanie udziałów (akcji) wynika z tytułu własności albo
w odniesieniu do dochodów uzyskanych z udziałów (akcji) posiadanych na podstawie
tytułu:
a)

własności,

b)

innego niż własność, pod warunkiem, że te dochody (przychody) korzystałyby
ze zwolnienia, gdyby posiadanie tych udziałów (akcji) nie zostało przeniesione.

•

płatnikiem podatku jest spółka wypłacająca dywidendę, która potrąca kwotę ryczałtowanego
podatku dochodowego z przypadającej do wypłaty sumy oraz wpłaca ją na rachunek
właściwego dla podatnika urzędu skarbowego (art. 26 ustawy o podatku dochodowym od osób
prawnych).

3.6.3

Opodatkowanie osób prawnych w związku z dochodem uzyskanym poprzez zbycie
papierów wartościowych.

Dochody osiągane przez osoby prawne

ze sprzedaży papierów

wartościowych

podlegają

opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. Przedmiotem opodatkowania jest dochód
stanowiący różnicę pomiędzy przychodem, tj. kwotą uzyskaną ze sprzedaży papierów wartościowych, a
kosztami uzyskania przychodu, czyli wydatkami poniesionymi na nabycie lub objęcie papierów
wartościowych. Dochód ze sprzedaży papierów wartościowych łączy się z pozostałymi dochodami i
podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Zgodnie z art. 25 ustawie o podatku dochodowym od
osób prawnych, osoby prawne, które sprzedały papiery wartościowe, zobowiązane są do wpłacania na
rachunek właściwego urzędu skarbowego zaliczki od sumy opodatkowanych dochodów uzyskanych od
początku roku podatkowego. Zaliczka obliczana jest jako różnica pomiędzy podatkiem należnym od
dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek zapłaconych za poprzednie
miesiące tego roku. Podatnik może również wybrać uproszczony sposób deklarowania dochodu
(straty), określony w art. 25 ust. 6-7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
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3.6.4

Opodatkowanie osób fizycznych w związku z dochodem uzyskanym poprzez zbycie
papierów wartościowych

Od dochodów uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z odpłatnego zbycia papierów
wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, i z realizacji praw z nich wynikających oraz
z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną (...) podatek dochodowy wynosi
19 proc. uzyskanego dochodu (art. 30b ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).
Wyjątkiem od przedstawionej zasady jest odpłatne zbywanie papierów wartościowych i pochodnych
instrumentów finansowych oraz realizacja praw z nich wynikających, jeżeli czynności te wykonywane są
w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (ust. 4). Dochodów (przychodów) z przedmiotowych
tytułów nie łączy się z pozostałymi dochodami opodatkowanymi na zasadach ogólnych. Dochodem, o
którym mowa w art. 30b ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jest:
•

różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia papierów
wartościowych a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f lub
ust. 1g, lub art. 23 ust. 1 pkt. 38, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 13 i 14,

•

różnica między sumą przychodów uzyskanych z realizacji praw wynikających z papierów
wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt. 1 lit. b ustawy o obrocie instrumentami
finansowymi a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 23 ust. 1 pkt.
38a,

•

różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia pochodnych
instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających a kosztami uzyskania
przychodów, określonymi na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 38a,

•

różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia udziałów w spółkach
mających osobowość prawną a kosztami uzyskania przychodów, kreślonymi na podstawie art.
22 ust. 1f pkt. 1 lub art. 23 ust. 1 pkt. 38,

•

różnica pomiędzy wartością nominalną objętych udziałów (akcji) w spółkach mających
osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej
postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część a kosztami uzyskania przychodów
określonymi na podstawie art. 22 ust. 1e, osiągnięta w roku podatkowym.

Po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa
w art. 45 ust. 1a pkt. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wykazać dochody uzyskane
w roku podatkowym m.in. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, i dochody z odpłatnego zbycia
pochodnych instrumentów finansowych, a także dochody z realizacji praw z nich wynikających oraz
z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz z tytułu objęcia udziałów
(akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład
niepieniężny
w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, i obliczyć należny podatek
dochodowy (art. 30b ust. 6 ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych).
Zgodnie z art. 30b ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zastosowanie stawki

16

Dokument Informacyjny
podatkowej, wynikającej z umów zapobiegających podwójnemu opodatkowaniu, lub niepobranie
podatku ma zastosowanie, pod warunkiem przedstawienia płatnikowi przez podatnika zaświadczenie o
miejscu zamieszkania lub siedzibie za granicą dla celów podatkowych (tzw. certyfikat rezydencji),
wydane przez właściwy organ administracji podatkowej.
3.6.5

Podatek od spadków i darowizn

Zgodnie z ustawą o podatku od spadków i darowizn, nabycie przez osoby fizyczne w drodze spadku lub
darowizny, praw majątkowych, w tym również praw związanych z posiadaniem papierów
wartościowych, podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, jeżeli:
•

w chwili otwarcia spadku lub zawarcia umowy darowizny spadkobierca lub obdarowany był
obywatelem polskim lub miał miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
lub

•

prawa majątkowe dotyczące papierów wartościowych są wykonywane na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.

Wysokość stawki podatku od spadków i darowizn jest zróżnicowana i zależy od rodzaju pokrewieństwa
lub powinowactwa albo innego osobistego stosunku pomiędzy spadkobiercą i spadkodawcą albo
pomiędzy darczyńcą i obdarowanym.
3.6.6

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Zgodnie z art. 9 pkt 9 Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych sprzedaż maklerskich
instrumentów finansowych firmom inwestycyjnym, bądź za ich pośrednictwem, oraz sprzedaż tych
instrumentów dokonywana w ramach obrotu zorganizowanego w rozumieniu przepisów Ustawy O
Obrocie (a więc także w ramach alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect) jest zwolniona
od podatku od czynności cywilnoprawnych.
W innych przypadkach, zbycie praw z papierów wartościowych podlega opodatkowaniu podatkiem od
czynności cywilnoprawnych w wysokości 1% wartości rynkowej zbywanych papierów wartościowych
(art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. b Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych).W takiej sytuacji, zgodnie z
art. 4 pkt. 1 Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, kupujący zobowiązany jest do uiszczenia
podatku od czynności cywilnoprawnych.
3.6.7

Odpowiedzialność płatnika podatku

Zgodnie z brzmieniem art. 30 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst
jednolity Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.) płatnik, który nie wykonał ciążącego na nim obowiązku
obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi
podatkowemu - odpowiada za podatek niepobrany lub podatek pobrany a niewpłacony. Płatnik
odpowiada za te należności całym swoim majątkiem. Odpowiedzialność ta jest niezależna od woli
płatnika. Przepisów o odpowiedzialności płatnika nie stosuje się wyłącznie w przypadku, jeżeli odrębne
przepisy stanowią inaczej, albo jeżeli podatek nie został pobrany z winy podatnika.
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4 Prawa i obowiązki z instrumentów finansowych
4.1

Prawa związane z instrumentami finansowymi i zasady realizacji tych praw

Prawa związane z wprowadzanymi do obrotu akcjami Emitenta są określone w przepisach Kodeksu
spółek handlowych, w innych przepisach prawa oraz w Statucie Emitenta.
4.1.1

Prawa Akcjonariusza o charakterze majątkowym:

4.1.1.1

Prawo do dywidendy

Zgodnie z art. 347 Ksh akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu
finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został wyznaczony przez Walne Zgromadzenie
w drodze uchwały o podziale zysku do wypłaty akcjonariuszom. Zysk rozdziela się w stosunku do liczby
akcji (art. 347 Ksh). Statut Emitenta nie przewiduje innego sposobu podziału zysku.
Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którzy są posiadaczami akcji w
dniu dywidendy. W myśl art. 348 § 2 Ksh prawo do dywidendy powstaje zasadniczo w dniu powzięcia
uchwały o podziale zysku, jednak jeśli Walne Zgromadzenie w uchwale o podziale zysku wyznaczyło
dzień dywidendy na dzień inny, niż dzień powzięcia uchwały, wówczas prawo akcjonariuszy do
dywidendy powstaje w dniu dywidendy. Według art. 348 § 3 Ksh termin wypłaty dywidendy w spółkach
publicznych ustalany jest przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Dywidendę wypłaca się w dniu
określonym w uchwale Walnego Zgromadzenia. Jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia takiego dnia
nie określa, dywidenda jest wypłacana w dniu określonym przez Radę Nadzorczą.
Roszczenie o wypłatę dywidendy podlega przedawnieniu na zasadach ogólnych. Przepisy prawa nie
przewidują wygaśnięcia prawa do dywidendy z upływem określonego czasu.
Kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy nie może przekraczać zysku za ostatni rok
obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z
utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone na wypłatę
dywidendy. Kwotę tę należy pomniejszyć o niepokryte straty, akcje własne oraz o kwoty, które zgodnie
z ustawą lub statutem powinny być przeznaczone z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy
lub rezerwowe (art. 348 § 1 Ksh). Obowiązujące w Polsce prawo nie wprowadza innych regulacji
dotyczących stopy dywidendy lub sposobu jej wyliczenia, częstotliwości oraz akumulowanego lub
nieakumulowanego charakteru wypłat.
Statut Emitenta nie przewiduje żadnego uprzywilejowania akcji w zakresie prawa do udziału w zysku
ani też odmiennych zasad dotyczących podziału zysku lub wypłaty dywidendy.
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4.1.1.2

Prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych
akcji (prawo poboru).

Na warunkach, o których mowa w art. 433 KSH, akcjonariusz może zostać pozbawiony prawa poboru
w części lub w całości w interesie spółki. O pozbawieniu prawa poboru decyduje Walne Zgromadzenie
w drodze uchwały podjętej większością co najmniej czterech piątych głosów. Przepisu o konieczności
uzyskania większości co najmniej 4/5 głosów nie stosuje się, gdy uchwała o podwyższeniu kapitału
zakładowego stanowi, że nowe akcje mają być objęte w całości przez instytucję finansową
(subemitenta), z obowiązkiem oferowania ich następnie akcjonariuszom celem umożliwienia im
wykonania prawa poboru na warunkach określonych w uchwale. Przepisu tego nie stosuje się także,
gdy uchwała stanowi, że nowe akcje mają być objęte przez subemitenta w przypadku, gdy
akcjonariusze, którym służy prawo poboru, nie obejmą części lub wszystkich oferowanych im akcji.
Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru akcji może nastąpić w przypadku, gdy zostało to
zapowiedziane w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
Prawo poboru akcji spółki publicznej następuje tylko w jednym terminie. Termin jest wskazywany we
właściwym dokumencie informacyjnym. Termin ten musi wynosić co najmniej dwa tygodnie poczynając
od dnia udostępnienia do publicznej wiadomości właściwego dokumentu informacyjnego. Akcjonariusze
spółki publicznej mogą niezależnie od wykonywanego prawa poboru zgłosić dodatkowy zapis na akcje,
w granicach niewykonania prawa poboru przez pozostałych akcjonariuszy. Akcje, które objęte są
dodatkowym zapisem odnoszącym się do niewykorzystanej wielkości emisji, są przydzielane przez
zarząd proporcjonalnie do zgłoszeń. Akcje, które nie zostały objęte ani w terminie realizacji prawa
poboru, ani w ramach dodatkowego zapisu zarząd przydziela według swojego uznania, jednak po cenie
nie niższej niż cena emisyjna. Zgodnie z art. 433 § 6 prawo poboru dotyczy także papierów
wartościowych zamiennych na akcje lub inkorporujących prawo zapisu na akcje.

4.1.1.3

Prawo do udziału w majątku likwidacyjnym

Zgodnie z art. 474 KSH w wypadku likwidacji Emitenta jego majątek pozostały po zaspokojeniu albo
zabezpieczeniu wierzycieli dzieli się pomiędzy akcjonariuszy Emitenta w stosunku do posiadanych akcji
Emitenta. Żadne z akcji Emitenta nie są uprzywilejowane co do podziału majątku. Statut nie określa
innych zasad podziału majątku.

4.1.1.4

Prawo do obciążania posiadanych akcji zastawem lub użytkowaniem.

W okresie, gdy akcje spółki publicznej, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, są zapisane na
rachunkach papierów wartościowych w domu maklerskim lub w banku prowadzącym rachunki papierów
wartościowych, prawo głosu z tych akcji przysługuje akcjonariuszowi (art. 340 § 3 KSH). Ustanowienie
zastawu lub użytkowania na akcjach wymaga uprzedniej zgody Rady Nadzorczej Emitenta. Zgodnie
z § 18 Statutu Emitenta zastawnikowi lub użytkownikowi akcji nie przysługuje prawo głosu na Walnym
Zgromadzeniu.
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4.1.1.5

Dobrowolne umorzenie akcji

Akcje Emitenta mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez spółkę
(umorzenie dobrowolne). Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, która powinna
określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego
akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób
obniżenia kapitału zakładowego (art. 359 KSH). Statut Emitenta stanowi, że wysokość zapłaty za
umarzane akcje jest określona każdorazowo uchwałą Walnego Zgromadzenia. Na podstawie
postanowień Statutu nie jest możliwe przeprowadzenie umorzenia przymusowego akcji (tj. bez zgody
akcjonariusza).

4.1.1.6

Prawo

żądania

przymusowego

wykupu

posiadanych

akcji

przez

innego

akcjonariusza, który osiągnął lub przekroczył 90 % ogólnej liczby głosów w spółce.
Żądanie składa się na piśmie w terminie trzech miesięcy od dnia, w którym nastąpiło osiągnięcie lub
przekroczenie tego progu przez innego akcjonariusza. W przypadku gdy informacja o osiągnięciu lub
przekroczeniu progu ogólnej liczby głosów nie została przekazana do publicznej wiadomości termin na
złożenie żądania biegnie od dnia, w którym akcjonariusz spółki publicznej, który może żądać
wykupienia posiadanych przez niego akcji, dowiedział się lub przy zachowaniu należytej staranności
mógł się dowiedzieć o osiągnięciu lub przekroczeniu tego progu przez innego akcjonariusza. Żądaniu,
o którym mowa są obowiązani zadośćuczynić solidarnie akcjonariusz, który osiągnął lub przekroczył 90
% ogólnej liczby głosów, jak również podmioty wobec niego zależne i dominujące, w terminie 30 dni od
dnia jego zgłoszenia (art. 83 ustawy o ofercie).

4.1.1.7

Prawo do zbywania akcji

Prawo do zbycia akcji statuuje art. 337 § 1 KSH. Uprawnienie to podlega jednak pewnym
ograniczeniom. Na podstawie art. 337 § 2 KSH Statut może uzależnić rozporządzenie akcjami
imiennymi od zgody spółki albo w inny sposób ograniczyć możliwość rozporządzenia akcjami
imiennymi. Wobec tego, że wszystkie Akcje Emitenta są zwykłymi akcjami na okaziciela, nie podlegają
one wspomnianym ograniczeniom, a co za tym idzie mogą być swobodnie zbywane. Akcje Emitenta są
akcjami zdematerializowanymi oznaczonymi w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLDGTAV00013 oraz są wprowadzone do
alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie
S.A. – NewConnect i zapisane na właściwych rachunkach papierów wartościowych prowadzonych dla
właścicieli Akcji. Zgodnie z art. 7 ustawy o Obrocie instrumentami finansowymi, prawa ze
zdematerializowanych papierów wartościowych przysługują osobie będącej posiadaczem tego
rachunku, natomiast przeniesienie zdematerializowanych papierów wartościowych następuje z chwilą
dokonania odpowiedniego zapisu na rachunku papierów wartościowych.
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4.1.2

Uprawnienia organizacyjne związane z uczestnictwem w Spółce

Akcjonariuszom

Emitenta

przysługują

następujące

uprawnienia

organizacyjne

związane

z uczestnictwem w Spółce:
•

Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika, w tym
ustanowionego w formie elektronicznej. Akcjonariusz spółki publicznej posiadający akcje
zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych
pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. W
przypadku spółki publicznej pełnomocnikiem Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu może
być członek Zarządu lub pracownik spółki, przy czym, jeżeli pełnomocnikiem na Walnym
Zgromadzeniu spółki publicznej jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, likwidator lub
pracownik tej spółki lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od tej
spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym
Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące
na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów, a udzielenie dalszego
pełnomocnictwa jest wyłączone. Dodatkowo, pełnomocnik taki może głosować wyłącznie
1

2

zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez Akcjonariusza. (art. 412, 412 i 412 KSH).
•

Prawo do głosowania na Walnym Zgromadzeniu. Jedna akcja daje prawo do jednego głosu
na Walnym Zgromadzeniu (art. 411 § 1 KSH). Statut Emitenta nie przewiduje ograniczeń
w wykonywaniu prawa głosu lub kumulacji głosów. Regulamin Walnego Zgromadzenia
Emitenta nie przewiduje możliwości oddania głosu na Walnym Zgromadzeniu drogą
korespondencyjną. Z kolei Statut Emitenta nie przewiduje prawa Akcjonariusza do uczestnictwa
w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

•

Prawo do złożenia wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz do
złożenia wniosku o umieszczenie w porządku obrad poszczególnych spraw przyznane
Akcjonariuszom reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego (art. 400
§ 1 KSH). Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi nie
zostanie zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, sąd rejestrowy może upoważnić do
zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym
żądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego tego zgromadzenia. (art. 401 § 3 KSH).

•

Prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego
Walnego Zgromadzenia, przyznane Akcjonariuszom reprezentującym co najmniej jedną
dwudziestą kapitału zakładowego (art. 401 § 1 KSH). Żądanie powinno zostać zgłoszone
Zarządowi nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia i powinno
zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.
Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.

•

Prawo do zgłoszenia spółce przed terminem Walnego Zgromadzenia, na piśmie lub przy
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, projektów uchwał dotyczących spraw
wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać
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wprowadzone do porządku obrad, przyznane Akcjonariuszom reprezentującym co najmniej
jedną dwudziestą kapitału zakładowego. Ponadto, każdy z Akcjonariuszy może podczas
Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do
porządku obrad (art. 401 § 4 i 5 KSH).
•

Prawo żądania przez uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela spółki
publicznej od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych do wydania
imiennego zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Żądanie to zgłasza
się nie wcześniej, niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż
w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przypada na szesnaście dni przed
3

1

Walnym Zgromadzeniem (art. 406 § 2 w zw. z 406 § 1 KSH).
•

Prawo do przenoszenia akcji w okresie między dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym
4

Zgromadzeniu a dniem zakończenia Walnego Zgromadzenia. (art. 406 KSH).
•

Prawo do zaskarżania uchwał Walnego Zgromadzenia na zasadach określonych w art.
422-427 KSH. Prawo to obejmuje możliwość wniesienia powództwa o uchylenie uchwały
Walnego Zgromadzenia sprzecznej ze Statutem bądź dobrymi obyczajami (art. 422 KSH) oraz
powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały Walnego Zgromadzenia sprzecznej z ustawą
(art. 425 KSH) Wnieść takie powództwo może, obok Zarządu, Rady Nadzorczej oraz
poszczególnych członków tych organów, także Akcjonariusz, który:
a)

głosował przeciwko uchwale, a po jej powzięciu zażądał zaprotokołowania sprzeciwu,

b)

został bezzasadnie niedopuszczony do udziału w Walnym Zgromadzeniu,

c)

nie był obecny na Walnym Zgromadzeniu, w przypadku jego wadliwego zwołania lub
powzięcia uchwały w sprawie nieobjętej porządkiem obrad przysługuje.

W spółkach publicznych powództwo o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia należy
wnieść w terminie miesiąca od dnia otrzymania wiadomości o uchwale, nie później jednak niż
w ciągu trzech miesięcy od dnia powzięcia uchwały. Powództwo o stwierdzenie nieważności
uchwały powinno być wniesione w terminie 30 dni od dnia jej ogłoszenia, nie później jednak
niż w terminie roku od dnia powzięcia uchwały.
Szczególne zasady zaskarżania przewiduje Kodeks spółek handlowych w odniesieniu do
uchwał o połączeniu (art. 509 KSH), o podziale (art. 544 KSH) oraz o przekształceniu spółki
(art. 567 KSH).
•

Prawo do żądania wyboru Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami; zgodnie z art. 385 § 3
Kodeksu spółek handlowych na wniosek Akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną
piątą część kapitału zakładowego wybór Rady Nadzorczej powinien być dokonany przez
najbliższe Walne Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

•

Prawo do żądania zbadania przez biegłego na koszt Emitenta określonego zagadnienia
związanego z utworzeniem spółki publicznej lub prowadzeniem jej spraw (rewident do
spraw szczególnych). Uchwałę w tym przedmiocie podejmuje Walne Zgromadzenie na
wniosek Akcjonariusza lub Akcjonariuszy, posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów
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na Walnym Zgromadzeniu (art. 84 i 85 Ustawy O Ofercie Publicznej). Akcjonariusze mogą
w tym celu żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub żądać umieszczenia
sprawy podjęcia tej uchwały w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Jeżeli
Walne Zgromadzenie nie podejmie uchwały zgodnej z treścią wniosku albo podejmie taką
uchwałę z naruszeniem art. 84 ust. 4 ustawy, wnioskodawcy mogą wystąpić w terminie 14 dni,
do sądu rejestrowego o wyznaczenie wskazanego podmiotu jako rewidenta do spraw
szczególnych.
•

Prawo do uzyskania informacji o spółce w zakresie i w sposób określony przepisami
prawa, w szczególności zgodnie z art. 428 Kodeksu spółek handlowych, podczas obrad
Walnego Zgromadzenia, Zarząd jest obowiązany do udzielenia Akcjonariuszowi na jego
żądanie informacji dotyczących Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej
porządkiem obrad. Zarząd odmawia udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę
Spółce, spółce z nią powiązanej albo spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez
ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa. Ponadto
Członek Zarządu może odmówić udzielenia informacji, jeżeli udzielenie informacji mogłoby
stanowić podstawę jego odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej.
Jednocześnie, odpowiedź uznaje się za udzieloną, jeżeli odpowiednie informacje są dostępne
na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na zadawanie pytań przez Akcjonariuszy
i udzielanie im odpowiedzi. Akcjonariusz, któremu odmówiono ujawnienia żądanej informacji
podczas obrad Walnego Zgromadzenia i który zgłosił sprzeciw do protokołu, może złożyć
wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie Zarządu do udzielenia informacji (art. 429 KSH).

•

Prawo do żądania wydania odpisów sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
i sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii
biegłego rewidenta najpóźniej na piętnaście dni przed Walnym Zgromadzeniem (art. 395 § 4
KSH).

•

Prawo do żądania przesłania nieodpłatnie pocztą elektroniczną listy akcjonariuszy,
1

uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. (art. 407 § 1 KSH).
•

Prawo do żądania wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w
terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem (art. 407 § 2 KSH).

•

Prawo do złożenia wniosku o sprawdzenie listy obecności na Walnym Zgromadzeniu
przez wybraną w tym celu komisję, złożoną co najmniej z trzech osób. Wniosek mogą złożyć
Akcjonariusze, posiadający jedną dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na tym
Walnym Zgromadzeniu. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji (art. 410 §
2 KSH).

•

Prawo do przeglądania księgi protokołów oraz żądania wydania poświadczonych przez
Zarząd odpisów uchwał (art. 421 § 3 KSH).

•

Prawo do wniesienia pozwu o naprawienie szkody wyrządzonej Emitentowi na zasadach
określonych w art. 486 i 487 Kodeksu spółek handlowych, jeżeli Emitent nie wytoczy
powództwa o naprawienie wyrządzonej jej szkody w terminie roku od dnia ujawnienia czynu
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wyrządzającego szkodę.
•

Prawo do przeglądania dokumentów oraz żądania udostępnienia w lokalu Spółki
bezpłatnie odpisów dokumentów, o których mowa w art. 505 § 1 Kodeksu spółek
handlowych (w przypadku połączenia spółek), w art. 540 § 1 KSH (w przypadku podziału
Spółki) oraz w art. 561 § 1 KSH (w przypadku przekształcenia Spółki).

•

Prawo żądania, aby spółka handlowa, która jest akcjonariuszem Emitenta, udzieliła
informacji, czy pozostaje ona w stosunku dominacji lub zależności wobec określonej spółki
handlowej albo spółdzielni będącej akcjonariuszem Emitenta albo czy taki stosunek dominacji
lub zależności ustał. Akcjonariusz może żądać również ujawnienia liczby akcji lub głosów albo
liczby udziałów lub głosów, jakie ta spółka handlowa posiada, w tym także jako zastawnik,
użytkownik lub na podstawie porozumień z innymi osobami. Żądanie udzielenia informacji oraz
odpowiedzi powinny być złożone na piśmie (art. 6 § 4 i 6 KSH).

•

Posiadaczom akcji na okaziciela nie przysługuje, zgodnie z treścią § 4 ust. 1 Statutu Emitenta,
prawo do zamiany tych akcji na akcje imienne.

4.1.3

Uprzywilejowanie oraz świadczenia dodatkowe związane z instrumentami finansowymi
Emitenta

Akcje serii A, B oraz Akcje serii C, objęte niniejszym Dokumentem, nie są akcjami uprzywilejowanymi
w rozumieniu art. 351 - 353 Kodeksu spółek handlowych.
4.1.4

Uprawnienia przyznane Akcjonariuszom osobiście

Kodeks Spółek Handlowych, zgodnie z treścią art. 354 przewiduje, iż Statut może przyznać
indywidualnie oznaczonemu akcjonariuszowi osobiste uprawnienia. W szczególności mogą one
dotyczyć prawa powoływania lub odwoływania członków zarządu, rady nadzorczej lub prawa do
otrzymywania oznaczonych świadczeń od spółki. Statut może uzależnić przyznanie osobistego
uprawnienia akcjonariuszowi od dokonania oznaczonych świadczeń, upływu terminu lub ziszczenia się
warunku. Ograniczenia dotyczące zakresu i wykonywania uprawnień wynikających z akcji
uprzywilejowanych stosuje się odpowiednio do uprawnień przyznanych akcjonariuszowi osobiście.
Uprawnienia osobiste przyznane indywidualnie oznaczonemu akcjonariuszowi wygasają najpóźniej
z dniem, w którym uprawniony przestaje być akcjonariuszem spółki.

Zgodnie z § 26 Statutu Spółki Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani
w następujący sposób:
a)

tak długo, jak MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, z wydzielonym
subfunduszem MCI.TechVentures 1.0. będzie posiadać akcje Spółki, stanowiące nie mniej niż
33% (trzydzieści trzy procent) kapitału zakładowego Spółki MCI.PrivateVentures Fundusz
Inwestycyjny Zamknięty, z wydzielonym subfunduszem MCI.TechVentures 1.0. będzie
powoływać

i

odwoływać

MCI.PrivateVentures

dwóch

członków

Rady

Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,

Nadzorczej.
z

Tak

wydzielonym

długo

jak

subfunduszem
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MCI.TechVentures 1.0. będzie posiadać akcje Spółki, stanowiące nie mniej niż 10% (dziesięć
procent) kapitału zakładowego Spółki MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
z wydzielonym subfunduszem MCI.TechVentures 1.0. będzie powoływać i odwoływać
jednego członka Rady Nadzorczej. MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
z wydzielonym subfunduszem MCI.TechVentures 1.0. będzie wskazywać Przewodniczącego
Rady Nadzorczej spośród członków Rady Nadzorczej;
b)

Tomasz Pruszczyński, Damian Rutkowski, Tomasz Dwornicki, Maciej Zawisza de Sulima,
Arkadiusz Seńko będą posiadać wspólnie prawo do powołania i odwołania jednego Członka
Rady Nadzorczej Digital Avenue, tak długo, jak będą posiadać łącznie co najmniej 5% (pięć
procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz nie zostaną zrealizowane
Opcje Put o których mowa w paragrafach 6 i 7 Umowy Inwestycyjnej z dnia 16 lipca 2007 r.
zawartej pomiędzy wyżej wymienionymi a Spółką Medousa Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku,
czyli do końca 2010;

c)

prawo do powoływania lub odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej Digital
Avenue

S.A.

będzie

przysługiwało

łącznie

Piotrowi

Wąsowskiemu

i

Piotrowi

Bocheńczakowi, tak długo, jak będą posiadać łącznie co najmniej 10% (dziesięć procent)
ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
d)

pozostałych członków Rady Nadzorczej będzie powoływać i odwoływać Walne
Zgromadzenie.

W przypadku, gdy:
a)

posiadana ilość głosów na Walnym Zgromadzeniu przez MCI.PrivateVentures Fundusz
Inwestycyjny Zamknięty z wydzielonym subfunduszem MCI.TechVnetures 1.0 spadnie
poniżej 33% (trzydzieści trzy procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu
Spółki,

wygasa

mandat

MCI.PrivateVentures

jednego

członka

Rady

Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,

Nadzorczej
z

powołanego

wydzielonym

przez

subfunduszem

MCI.TechVentures 1.0. Wskazania członka Rady Nadzorczej, którego mandat wygasa
dokonuje MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z wydzielonym subfunduszem
MCI.TechVnetures 1.0. W przypadku, gdy posiadana ilość głosów na Walnym Zgromadzeniu
przez

MCI.PrivateVentures

Fundusz

Inwestycyjny

Zamknięty,

z

wydzielonym

subfunduszem MCI.TechVentures 1.0. spadnie poniżej 10% (dziesięć procent) ogólnej
liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, wygasa mandat członka Rady Nadzorczej
powołanego przez MCI MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, z wydzielonym
subfunduszem MCI.TechVentures 1.0. ;
b)

posiadana

ilość

głosów

na

Walnym

Zgromadzeniu

łącznie

przez

Tomasza

Pruszczyńskiego, Damiana Rutkowskiego, Tomasza Dwornickiego, Macieja Zawiszę de Sulima
i Arkadiusza Seńko spadnie poniżej 5% (pięć procent) ogólnej liczby głosów na Walnym
Zgromadzenia albo zostaną zrealizowane Opcje Put o których mowa w paragrafach 6 i 7
Umowy Inwestycyjnej z dnia 16 lipca 2007 r. zawartej pomiędzy wyżej wymienionymi a Spółką
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Medousa Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku, ale zawsze po dniu 31 grudnia 2010 roku – wygasa
mandat członka Rady Nadzorczej powołanego wspólnie przez osoby wymienione w ust. 3b
powyżej;
c)

posiadana ilość głosów na Walnym Zgromadzeniu posiadana łącznie przez Piotra
Wąsowskiego i Piotra Bocheńczaka spadnie poniżej 10% (dziesięć procent) ogólnej liczby
głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki – wygasa mandat członka Rady Nadzorczej
powołanego przez te osoby.

W każdym z przypadków, o których mowa powyżej, w punktach 1)-3), stwierdzenia wygaśnięcia
mandatu dokonuje w formie uchwały Rada Nadzorcza na swoim najbliższym posiedzeniu. Wskazać
należy, iż wspólne uprawnienia Tomasza Pruszczyńskiego, Damiana Rutkowskiego, Tomasza
Dwornickiego, Macieja Zawisza de Sulima, Arkadiusz Seńko wobec upływu terminu do jakiego zostały
przyznane (do końca 2010 roku) wygasły.

4.2
4.2.1

Obowiązki i ograniczenia związane z instrumentami finansowymi Emitenta
Obowiązki i ograniczenia wynikające z treści Statutu Spółki

Wszystkie akcje Emitenta są akcjami na okaziciela. Statut Spółki nie przewiduje ograniczeń
w obrocie akcjami.
4.2.2

Umowy zobowiązujące do nierozporządzania akcjami Emitenta (Umowy typu „lock-up”)

Piotr Wąsowski oraz Piotr Bocheńczak na podstawie umowy inwestycyjnej z dnia 31 marca 2010 roku
zobowiązali się wobec Emitenta do niesprzedawania Akcji serii C – objętych niniejszym Dokumentem
Informacyjnym, zgodnie z poniższymi zasadami.

Piotr Wąsowski:
1) zobowiązał się, że w okresie dwunastu miesięcy od daty objęcia Akcji Serii C (tj. 8
kwietnia 2010 r., „data objęcia”) nie zbędzie w żaden sposób ani jednej Akcji Serii C
objętej w oparciu postanowienia Umowy Inwestycyjnej,
2) po upływie okresu dwunastu miesięcy od daty objęcia Akcji Serii C będzie
uprawniony do zbycia nie więcej niż 20 (dwadzieścia)% Akcji Serii C,
3) po upływie okresu dwudziestu czterech miesięcy od daty objęcia Akcji Serii C będzie
uprawniony do zbycia 100 (sto)% Akcji Serii C.
W przypadku rezygnacji Piotra Wąsowskiego z funkcji Prezesa Zarządu Emitenta, od dnia rezygnacji,
będą go obowiązywały następujące ograniczenia w obrocie Akcjami serii C:
1) w okresie dwunastu miesięcy od daty objęcia Akcji Serii C nie zbędzie w żaden
sposób ani jednej Akcji Serii C,
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2) po upływie okresu dwunastu miesięcy od daty objęcia Akcji Serii C będzie uprawniony
do zbycia nie więcej niż 40 %(czterdzieści) Akcji Serii C,
3) po upływie okresu osiemnastu miesięcy od daty objęcia Akcji Serii C będzie
uprawniony do zbycia nie więcej niż kolejnych 10 (dziesięć)% Akcji Serii C,
4) po upływie okresu dwudziestu czterech miesięcy od daty objęcia Akcji Serii C będzie
uprawniony do zbycia 100 (sto)% Akcji Serii C.
Piotr Bocheńczak:
1) zobowiązał się, że w okresie dwunastu miesięcy od daty objęcia Akcji Serii C nie
zbędzie w żaden sposób ani jednej Akcji Serii C,
2) po upływie okresu dwunastu miesięcy od daty objęcia Akcji Serii C będzie uprawniony
do zbycia nie więcej niż 40 (czterdzieści)% Akcji Serii C,
3) po upływie okresu osiemnastu miesięcy od daty objęcia Akcji Serii C będzie
uprawniony do zbycia nie więcej niż kolejnych 10 (dziesięć)% Akcji Serii C,
4) po upływie okresu dwudziestu czterech miesięcy od daty objęcia Akcji Serii C będzie
uprawniony do zbycia 100 (sto)% Akcji Serii C.
4.2.3

Obowiązki i ograniczenia wynikające z ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Zgodnie z postanowieniami art. 7 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami
finansowymi (Dz. U.05.183.1538 z późn. zm.) (zwanej dalej Ustawą o obrocie), prawa ze
zdematerializowanych papierów wartościowych powstają z chwilą zapisania ich po raz pierwszy na
rachunku papierów wartościowych i przysługują osobie będącej posiadaczem tego rachunku.
Umowa zobowiązująca do przeniesienia zdematerializowanych papierów wartościowych przenosi te
papiery z chwilą dokonania odpowiedniego zapisu na rachunku papierów wartościowych. W przypadku,
gdy ustalenie prawa do pożytków ze zdematerializowanych papierów wartościowych nastąpiło w dniu,
w którym w depozycie papierów wartościowych powinno zostać przeprowadzone rozliczenie transakcji
lub później, a papiery te są nadal zapisane na rachunku zbywcy, pożytki przypadają nabywcy w chwili
dokonania zapisu na jego rachunku papierów wartościowych. W
zdematerializowanych

papierów

wartościowych

nastąpiło

na

przypadku gdy nabycie

podstawie

zdarzenia

prawnego

powodującego z mocy ustawy przeniesienie tych papierów, zapis na rachunku papierów wartościowych
nabywcy jest dokonywany na jego żądanie.
Zgodnie z art. 161a ust. 1 w związku z art. 39 ust. 4 pkt. 3) Ustawy o Obrocie do instrumentów
finansowych wprowadzonych do Alternatywnego Systemu Obrotu stosuje się zakazy i wymogi,
o których mowa w art. 156-160 tejże ustawy. Dotyczy to w szczególności obowiązków odnoszących się
do informacji poufnych i obowiązków w czasie trwania tzw. okresów zamkniętych.
Zgodnie z treścią art. 159 Ustawy o obrocie w czasie trwania okresu zamkniętego członkowie zarządu,
rady nadzorczej, prokurenci lub pełnomocnicy emitenta lub wystawcy, jego pracownicy, biegli rewidenci
albo inne osoby pozostające z tym emitentem lub wystawcą w stosunku zlecenia lub innym stosunku
prawnym o podobnym charakterze, nie mogą nabywać lub zbywać na rachunek własny lub osoby
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trzeciej akcji emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji emitenta oraz innych instrumentów
finansowych z nimi powiązanych. Osoby te nie mogą dokonywać również na rachunek własny lub na
rachunek osoby trzeciej innych czynności prawnych, powodujących lub mogących powodować
rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi, w czasie trwania okresu zamkniętego.
Okresem zamkniętym jest:
•

okres od wejścia w posiadanie przez osobę fizyczną informacji poufnej dotyczącej Emitenta lub
instrumentów finansowych, spełniających warunki określone w art. 156 ust. 4 Ustawy o obrocie
do przekazania tej informacji do publicznej wiadomości,

•

w przypadku raportu rocznego – dwa miesiące przed przekazaniem raportu do publicznej
wiadomości lub okres pomiędzy końcem roku obrotowego, a przekazaniem tego raportu do
publicznej wiadomości, gdyby okres ten był krótszy od pierwszego ze wskazanych, chyba że
osoba fizyczna nie posiadała dostępu do danych finansowych, na podstawie których został
sporządzony raport,

•

w przypadku raportu półrocznego – miesiąc przed przekazaniem raportu do publicznej
wiadomości lub okres pomiędzy dniem zakończenia danego półrocza a przekazaniem tego
raportu do publicznej wiadomości, gdyby okres ten był krótszy od pierwszego ze wskazanych,
chyba że osoba fizyczna nie posiadała dostępu do danych finansowych, na podstawie których
został sporządzony raport,

•

w przypadku raportu kwartalnego – dwa tygodnie przed przekazaniem raportu do publicznej
wiadomości lub okres pomiędzy dniem zakończenia danego kwartału a przekazaniem tego
raportu do publicznej wiadomości, gdyby okres ten był krótszy od pierwszego ze wskazanych,
chyba że osoba fizyczna nie posiadała dostępu do danych finansowych, na podstawie których
został sporządzony raport.

Jednocześnie, ograniczeń dotyczących transakcji w okresach zamkniętych nie stosuje się do czynności
dokonywanych:
1) przez podmiot prowadzący działalność maklerską, któremu osoba, o której mowa w art. 156
ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o obrocie, zleciła zarządzanie portfelem instrumentów finansowych
w sposób wyłączający ingerencję tej osoby w podejmowane na jej rachunek decyzje
inwestycyjne albo
2) w wykonaniu umowy zobowiązującej do zbycia lub nabycia akcji emitenta, praw pochodnych
dotyczących akcji emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych
zawartej na piśmie z datą pewną przed rozpoczęciem biegu danego okresu zamkniętego,
albo
3) w wyniku złożenia przez osobę, o której mowa w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o obrocie,
zapisu w odpowiedzi na ogłoszone wezwanie do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę
akcji, zgodnie z przepisami ustawy o ofercie publicznej, albo
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4) w związku z obowiązkiem ogłoszenia przez osobę, o której mowa w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit.
a ustawy o obrocie, wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, zgodnie
z przepisami ustawy o ofercie publicznej, albo
5) w związku z wykonaniem przez dotychczasowego akcjonariusza emitenta prawa poboru,
albo
6) w związku z ofertą skierowaną do pracowników lub osób wchodzących w skład statutowych
organów emitenta, pod warunkiem że informacja na temat takiej oferty była publicznie
dostępna przed rozpoczęciem biegu danego okresu zamkniętego.

Zgodnie z art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie osoby wchodzące w skład organów zarządzających lub
nadzorczych emitenta albo będące prokurentami, inne osoby pełniące w strukturze organizacyjnej
emitenta funkcje kierownicze, które posiadają stały dostęp do informacji poufnych dotyczących
bezpośrednio lub pośrednio tego emitenta oraz kompetencje w zakresie podejmowania decyzji
wywierających wpływ na jego rozwój i perspektywy prowadzenia działalności gospodarczej, są
obowiązane do przekazywania Komisji Nadzoru Finansowego (dalej KNF) informacji o zawartych przez
te osoby oraz osoby blisko z nimi powiązane, o których mowa w art. 160 ust. 2 Ustawy o obrocie, na
własny rachunek, transakcjach nabycia lub zbycia akcji emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji
emitenta oraz innych instrumentów finansowych powiązanych z tymi papierami wartościowymi,
dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub będących przedmiotem ubiegania się
o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na takim rynku.
Zakres, tryb i termin przekazywania przez osoby obowiązane został określony w Rozporządzeniu
Ministra Finansów w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach
instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do
określonych informacji poufnych z 15 listopada 2005 roku (Dz. U. 2005, Nr 229, poz. 1950).
Wobec osób, które posiadają informację poufną w związku z pełnieniem funkcji w organach spółki,
posiadaniem w spółce akcji lub udziałów lub w związku z dostępem do informacji poufnej z racji
zatrudnienia, wykonywania zawodu, a także stosunku zlecenia lub innego stosunku prawnego o
podobnym charakterze. Odpowiedzialność ta dotyczy w szczególności: członków zarządu, rady
nadzorczej, prokurentów lub pełnomocników Emitenta lub wystawcy, jego pracowników, biegłych
rewidentów albo innych osób pozostających z Emitentem lub wystawcą w stosunku zlecenia lub innym
stosunku prawnym o podobnym charakterze.
Jeśli osoba taka w czasie trwania okresu zamkniętego nabywa lub zbywa na rachunek własny lub
osoby trzeciej, akcje Emitenta, prawa pochodne dotyczące akcji Emitenta oraz inne instrumenty
finansowe z nimi powiązane albo dokonuje, na rachunek własny lub osoby trzeciej, inne czynności
prawne powodujące lub mogące powodować rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi, bądź
też działając jako organ osoby prawnej, podejmuje czynności, których celem jest doprowadzenie do
nabycia lub zbycia przez tę osobę prawną, na rachunek własny lub osoby trzeciej, akcji emitenta, praw
pochodnych dotyczących akcji emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych
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albo podejmować czynności powodujących lub mogących powodować rozporządzenie takimi
instrumentami finansowymi przez tę osobę prawną, na rachunek własny lub osoby trzeciej, KNF może
na nią nałożyć w drodze decyzji administracyjnej karę pieniężną do wysokości 200 000 złotych
(słownie: dwieście tysięcy) (art. 174 ust. 1 ustawy).
Ponadto ustawa przewiduje wobec osób wchodzących w skład organów zarządzających lub
nadzorczych Emitenta albo będących jego prokurentami, bądź też wobec innych osób, pełniących
w strukturze organizacyjnej Emitenta funkcje kierownicze, które posiadają stały dostęp do informacji
poufnych dotyczących bezpośrednio lub pośrednio tego Emitenta oraz kompetencje w zakresie
podejmowania decyzji wywierających wpływ na jego rozwój i perspektywy prowadzenia działalności
gospodarczej obowiązek przekazywania KNF oraz Emitentowi informacji o zawartych przez te osoby
oraz osoby blisko z nimi związane, na własny rachunek, transakcjach nabycia lub zbycia akcji Emitenta,
praw pochodnych dotyczących akcji Emitenta oraz innych instrumentów finansowych powiązanych
z tymi papierami wartościowymi, dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub będących
przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na takim rynku. Na każdą z osób która nie
wykonała, bądź nienależycie wykonała powyższy obowiązek KNF może nałożyć w drodze decyzji
administracyjnej karę pieniężną do wysokości 100 000 złotych (słownie: sto tysięcy), chyba że osoba na
której obowiązek ciąży zleciła uprawnionemu podmiotowi, prowadzącemu działalność maklerską
zarządzanie portfelem jej papierów wartościowych, w sposób który wyłącza ingerencję tej osoby
w podejmowane na jej rachunek decyzje albo przy zachowaniu należytej staranności nie wiedziała lub
nie mogła się dowiedzieć o dokonaniu transakcji (art. 175 ust. 1 Ustawy).
4.2.4

Obowiązki i ograniczenia wynikające z ustawy o ofercie

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.05.184.1539 ze
zm.) (dalej jako Ustawa o ofercie) nakłada na podmioty zbywające i nabywające określone pakiety akcji
oraz na podmioty, których udział w ogólnej liczbie głosów w spółce publicznej uległ określonej zmianie
z innych przyczyn obowiązki odnoszące się do ujawnienia stanu posiadania.
Jak wynika z treści art. 69 ust. 1 Ustawy o ofercie akcjonariusz, który:
•

osiągnął lub przekroczył 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 33 %, 33 1/3 %, 50 %, 75 % albo 90 %
ogólnej liczby głosów w spółce publicznej albo

•

posiadał co najmniej 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 33 %, 33 1/3 %, 50 %, 75 % albo 90 %
ogólnej liczby głosów w tej spółce, a w wyniku zmniejszenia tego udziału osiągnął odpowiednio
5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 33 %, 331/3 %, 50 %, 75 % albo 90 % lub mniej ogólnej liczby
głosów

- jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym KNF oraz Emitenta, nie później niż w terminie 4 dni
roboczych od dnia, w którym dowiedział się o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów lub przy
zachowaniu należytej staranności mógł się o niej dowiedzieć, a w przypadku zmiany wynikającej
z nabycia akcji spółki publicznej w transakcji zawartej na rynku regulowanym - nie później niż w
terminie 6 dni sesyjnych od dnia zawarcia transakcji.
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Ponadto zgodnie z art. 69 ust. 2 pkt 2 Ustawy o ofercie obowiązek dokonania zawiadomienia powstaje
również w przypadku zmiany dotychczas posiadanego udziału ponad 33 % ogólnej liczby głosów o co
najmniej 1 % ogólnej liczby głosów.
Zawiadomienie powinno zawierać informacje o:
•

dacie i rodzaju zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie;

•

liczbie akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowym udziale w kapitale
zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie
głosów;

•

liczbie aktualnie posiadanych akcji i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki
oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów;

•

informacje dotyczące zamiarów dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów
w okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia oraz celu zwiększania tego udziału w przypadku gdy zawiadomienie jest składane w związku z osiągnięciem lub przekroczeniem
10 % ogólnej liczby głosów;

•

podmiotach zależnych od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadających akcje
spółki;

•

o osobach z którą akcjonariusz zawarł umowę, której przedmiotem jest przekazanie
uprawnienia do wykonywania prawa głosu;

•

zmiany dotychczas posiadanego udziału ponad 33 % ogólnej liczby głosów o co najmniej 1 %
ogólnej liczby głosów.

Obowiązki określone w art. 69 Ustawy o ofercie spoczywają również na podmiocie, który osiągnął lub
przekroczył określony próg ogólnej liczby głosów w związku z:
•

zajściem innego niż czynność prawna zdarzenia prawnego;

•

nabywaniem lub zbywaniem instrumentów finansowych, z których wynika bezwarunkowe
prawo lub obowiązek nabycia już wyemitowanych akcji spółki publicznej;

•

pośrednim nabyciem akcji spółki publicznej.

W przypadku, o którym mowa w pkt b) powyżej, treść zawiadomienia, zawiera dodatkowo informacje o:
•

liczbie głosów oraz procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów jaką posiadacz instrumentu
finansowego osiągnie w wyniku nabycia akcji;

•

dacie lub terminie, w którym nastąpi nabycie akcji;

•

dacie wygaśnięcia instrumentu finansowego.

Obowiązki określone w art. 69 powstają również w przypadku gdy prawa głosu są związane
z papierami wartościowymi stanowiącymi przedmiot zabezpieczenia, z wyjątkiem sytuacji, gdy podmiot,
na rzecz którego ustanowiono zabezpieczenie, ma prawo wykonywać prawo głosu i deklaruje zamiar
wykonywania tego prawa - w takim przypadku prawa głosu uważa się za należące do podmiotu, na
rzecz którego ustanowiono zabezpieczenie.
Niedopełnienie obowiązków wynikających z art. 69 Ustawy o ofercie, zgodnie z art. 89 tej ustawy
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powoduje, iż akcjonariusz nie może wykonywać prawa głosu z akcji spółki publicznej będących
przedmiotem czynności prawnej lub innego zdarzenia prawnego powodującego osiągnięcie lub
przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów. Prawo głosu z akcji spółki publicznej wykonywane
wbrew temu zakazowi nie jest uwzględniane przy obliczaniu wyników głosowania nad uchwałą walnego
zgromadzenia, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w innych ustawach.
Zgodnie z art. 75 ust. 4 Ustawy O Ofercie, przedmiotem obrotu nie mogą być akcje obciążone
zastawem, do chwili jego wygaśnięcia. Wyjątkiem jest przypadek, gdy nabycie tych akcji następuje
w wykonaniu umowy o ustanowieniu zabezpieczenia finansowego w rozumieniu ustawy z dnia 2
kwietnia 2004 roku, o niektórych zabezpieczeniach finansowych.
Wyliczone wyżej obowiązki, zgodnie z brzmieniem art. 87 Ustawy O Ofercie spoczywają:
•

również na podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony w ustawie próg ogólnej liczby
głosów w związku z nabywaniem lub zbywaniem kwitów depozytowych wystawionych
w związku z akcjami spółki publicznej;

•

na funduszu inwestycyjnym - również w przypadku, gdy osiągnięcie lub przekroczenie danego
progu ogólnej liczby głosów określonego w tych przepisach następuje w związku
z posiadaniem akcji łącznie przez:



inne

fundusze

inwestycyjne

zarządzane

przez

to

samo

towarzystwo

funduszy

inwestycyjnych,



inne fundusze inwestycyjne utworzone poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zarządzane przez ten sam podmiot;

•

również na podmiocie, w przypadku którego osiągnięcie lub przekroczenie danego progu
ogólnej liczby głosów określonego w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji:



przez osobę trzecią w imieniu własnym, lecz na zlecenie lub na rzecz tego podmiotu,
z wyłączeniem akcji nabytych w ramach wykonywania czynności, o których mowa w art. 69
ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,



w ramach wykonywania czynności polegających na zarządzaniu portfelami, w skład których
wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, zgodnie z przepisami ustawy
o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawy o funduszach inwestycyjnych w zakresie akcji wchodzących w skład zarządzanych portfeli papierów wartościowych,
z których podmiot ten, jako zarządzający, może w imieniu zleceniodawców wykonywać
prawo głosu na walnym zgromadzeniu,



przez osobę trzecią, z którą ten podmiot zawarł umowę, której przedmiotem jest
przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu;

32

Dokument Informacyjny
•

również na pełnomocniku, który w ramach reprezentowania akcjonariusza na walnym
zgromadzeniu został upoważniony do wykonywania prawa głosu z akcji spółki publicznej, jeżeli
akcjonariusz ten nie wydał wiążących pisemnych dyspozycji co do sposobu głosowania;

•

również łącznie na wszystkich podmiotach, które łączy pisemne lub ustne porozumienie
dotyczące nabywania przez te podmioty akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na
walnym zgromadzeniu lub prowadzenia trwałej polityki wobec spółki, chociażby tylko jeden z
tych podmiotów podjął lub zamierzał podjąć czynności powodujące powstanie tych
obowiązków;

•

na podmiotach, które zawierają porozumienie, o którym mowa w pkt 5, posiadając akcje spółki
publicznej, w liczbie zapewniającej łącznie osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej
liczby głosów określonego w tych przepisach.

W przypadkach, o których mowa w pkt 5 i 6 powyżej, wymienione obowiązki mogą być wykonywane
przez jedną ze stron porozumienia, wskazaną przez strony porozumienia.
Istnienie porozumienia, o którym mowa w pkt 5, domniemywa się w przypadku posiadania akcji spółki
publicznej przez:
•

małżonków, ich wstępnych, zstępnych i rodzeństwo oraz powinowatych w tej samej linii lub
stopniu, jak również osoby pozostające w stosunku przysposobienia, opieki i kurateli;

•

osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym;

•

mocodawcę lub jego pełnomocnika, niebędącego firmą inwestycyjną, upoważnionego do
dokonywania na rachunku papierów wartościowych czynności zbycia lub nabycia papierów
wartościowych;

•

jednostki powiązane w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Do liczby głosów, która powoduje powstanie wyżej określonych obowiązków:
•

po stronie podmiotu dominującego - wlicza się liczbę głosów posiadanych przez jego podmioty
zależne;

•

po stronie pełnomocnika, który został upoważniony do wykonywania prawa głosu - wlicza się
liczbę głosów z akcji objętych pełnomocnictwem;

•

wlicza się liczbę głosów z wszystkich akcji, nawet jeżeli wykonywanie z nich prawa głosu jest
ograniczone lub wyłączone z mocy statutu, umowy lub przepisu prawa.

Stosownie do art. 90 Ustawy o ofercie, przepisów rozdziału 4 ustawy, dotyczącego znacznych pakietów
akcji spółek publicznych:
•

z wyjątkiem art. 69, art. 70 oraz art. 87 ust. 1 pkt 6 i art. 89 ust. 1 pkt 1 - w zakresie dotyczącym
art. 69 - nie stosuje się w przypadku porozumień, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5,
zawieranych

dla

ochrony

praw

akcjonariuszy

mniejszościowych,

w

celu

wspólnego

wykonywania przez nich uprawnień określonych w art. 84 i 85 oraz w art. 385 § 3, art. 400 § 1,
art. 422, 425, art. 429 § 1 Kodeksu spółek handlowych;
•

z wyjątkiem art. 69 i art. 70 oraz art. 89 w zakresie dotyczącym art. 69 - nie stosuje się
w przypadku udzielenia pełnomocnictwa, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 4, dotyczącego
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wyłącznie jednego walnego zgromadzenia. Zawiadomienie składane w związku z udzieleniem
lub otrzymaniem takiego pełnomocnictwa powinno zawierać informację dotyczącą zmian
w zakresie praw głosu po utracie przez pełnomocnika możliwości wykonywania prawa głosu.
Zgodnie z art. 97 Ustawy O Ofercie, na każdego kto:
•

nabywa lub zbywa papiery wartościowe z naruszeniem zakazu, o którym mowa w art. 67
ustawy,

•

nie dokonuje w terminie zawiadomienia, o którym mowa w art. 69 ustawy, lub dokonuje takiego
zawiadomienia z naruszeniem warunków określonych w tych przepisach,

•

dopuszcza się czynów, o których mowa wyżej, działając w imieniu lub w interesie osoby
prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,

Komisja Nadzoru Finansowego może, w drodze decyzji, nałożyć karę pieniężną do wysokości
1.000.000 złotych (słownie: jeden milion), przy czym może być ona nałożona odrębnie za każdy
z czynów określonych powyżej oraz odrębnie na każdy z podmiotów wchodzących w skład
porozumienia dotyczącego nabywania przez te podmioty akcji spółki publicznej lub zgodnego
głosowania na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, dotyczącego istotnych spraw spółki. W decyzji, o
której mowa, Komisja Nadzoru Finansowego może wyznaczyć termin ponownego wykonania
obowiązku lub dokonania czynności wymaganej przepisami, których naruszenie było podstawą
nałożenia kary pieniężnej i w razie bezskutecznego upływu tego terminu powtórnie wydać decyzję o
nałożeniu kary pieniężnej. W razie bezskutecznego upływu tego terminu KNF może powtórnie wydać
decyzję o nałożeniu kary.
4.2.5

Obowiązki i ograniczenia wynikające z Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów

Ustawa o Ochronie Konkurencji i Konsumentów nakłada na przedsiębiorcę obowiązek zgłoszenia
zamiaru koncentracji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jeżeli łączny obrót
przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym, poprzedzającym rok zgłoszenia,
przekracza równowartość 50.000.000 (słownie: pięćdziesiąt milionów) EURO.
Obrót, o którym mowa w art. 13 ust. 1, obejmuje obrót zarówno przedsiębiorców bezpośrednio
uczestniczących w koncentracji, jak i pozostałych przedsiębiorców należących do grup kapitałowych, do
których należą przedsiębiorcy bezpośrednio uczestniczący w koncentracji. Obrót, o którym mowa w art.
14 pkt 1, obejmuje obrót zarówno przedsiębiorcy, nad którym ma zostać przejęta kontrola, jak i jego
przedsiębiorców zależnych. (art. 16 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów). Wartość w EURO
podlega przeliczeniu na złote według kursu średniego walut obcych ogłoszonego przez Narodowy Bank
Polski w ostatnim dniu roku kalendarzowego poprzedzającego rok zgłoszenia zamiaru koncentracji (art.
5 Ustawy O Ochronie Konkurencji i Konsumentów).
Zamiar koncentracji podlega zgłoszeniu Prezesowi Urzędu, jeżeli:
•

łączny światowy obrót przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym
poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza równowartość 1.000.000.000 EURO lub
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•

łączny obrót na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorców uczestniczących
w koncentracji w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza równowartość
50.000.000 EURO.

Zgodnie z art. 13 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów powyższy obowiązek dotyczy
zamiaru:
•

połączenia dwóch lub więcej samodzielnych przedsiębiorców;

•

przejęcia - przez nabycie lub objęcie akcji, innych papierów wartościowych, udziałów lub
w jakikolwiek inny sposób - bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad jednym lub więcej
przedsiębiorcami przez jednego lub więcej przedsiębiorców;

•

utworzenia przez przedsiębiorców wspólnego przedsiębiorcy;

•

nabycia przez przedsiębiorcę części mienia innego przedsiębiorcy (całości lub części
przedsiębiorstwa), jeżeli obrót realizowany przez to mienie w którymkolwiek z dwóch lat
obrotowych poprzedzających zgłoszenie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
równowartość 10.000.000 EURO.

Zgodnie z treścią art. 15 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów, dokonanie koncentracji przez
przedsiębiorcę zależnego uważa się za jej dokonanie przez przedsiębiorcę dominującego.
Nie podlega zgłoszeniu zamiar koncentracji:
•

jeżeli obrót przedsiębiorcy, nad którym ma nastąpić przejęcie kontroli, nie przekroczył na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w żadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających
zgłoszenie równowartości 10.000.000 EURO;

•

polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez instytucję finansową akcji albo udziałów w
celu ich odsprzedaży, jeżeli przedmiotem działalności gospodarczej tej instytucji jest
prowadzone na własny lub cudzy rachunek inwestowanie w akcje albo udziały innych
przedsiębiorców, pod warunkiem, że odsprzedaż ta nastąpi przed upływem roku od dnia
nabycia lub objęcia, oraz że:



instytucja ta nie wykonuje praw z tych akcji albo udziałów, z wyjątkiem prawa do
dywidendy, lub



wykonuje te prawa wyłącznie w celu przygotowania odsprzedaży całości lub części
przedsiębiorstwa, jego majątku lub tych akcji albo udziałów;

•

polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez przedsiębiorcę akcji lub udziałów w celu
zabezpieczenia wierzytelności, pod warunkiem że nie będzie on wykonywał praw z tych akcji
lub udziałów, z wyłączeniem prawa do ich sprzedaży;

•

następującej w toku postępowania upadłościowego, z wyłączeniem przypadków, gdy
zamierzający przejąć kontrolę jest konkurentem albo należy do grupy kapitałowej, do której
należą konkurenci przedsiębiorcy przejmowanego;

•

przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej.
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Zgłoszenia zamiaru koncentracji dokonują:
•

wspólnie łączący się przedsiębiorcy - w przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 1;

•

przedsiębiorca przejmujący kontrolę - w przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 2;

•

wspólnie wszyscy przedsiębiorcy biorący udział w utworzeniu wspólnego przedsiębiorcy w przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 3;

•

przedsiębiorca nabywający część mienia innego przedsiębiorcy - w przypadku, o którym mowa
w art. 13 ust. 2 pkt 4.

W przypadku gdy koncentracji dokonuje przedsiębiorca dominujący za pośrednictwem co najmniej
dwóch przedsiębiorców zależnych, zgłoszenia zamiaru tej koncentracji dokonuje przedsiębiorca
dominujący.
Do czasu wydania decyzji przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub upływu
terminu, w jakim decyzja powinna zostać wydana, przedsiębiorcy, których zamiar koncentracji podlega
zgłoszeniu, są obowiązani do wstrzymania się od dokonania koncentracji.
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaje w drodze decyzji zgodę na dokonanie
koncentracji lub zakazuje dokonania koncentracji. Wydając zgodę Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów może w decyzji zobowiązać przedsiębiorcę lub przedsiębiorców zamierzających
dokonać koncentracji do spełnienia określonych warunków. Decyzje Prezesa Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów wygasają, jeżeli w terminie 2 lat od dnia wydania zgody na dokonanie
koncentracji koncentracja nie została dokonana.
Odpowiedzialność z tytułu niedochowania obowiązków wynikających z Ustawy O Ochronie Konkurencji
i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może nałożyć na przedsiębiorcę
w drodze decyzji karę pieniężną w wysokości nie większej niż 10% przychodu osiągniętego w roku
rozliczeniowym, poprzedzającym rok nałożenia kary, jeżeli przedsiębiorca ten choćby nieumyślnie
dokonał koncentracji bez uzyskania jego zgody.
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może również nałożyć na przedsiębiorcę w drodze
decyzji karę pieniężną w wysokości stanowiącej równowartość do 50.000.000 EURO, jeżeli, choćby
nieumyślnie, we wniosku, o którym mowa w art. 23 Ustawy O Ochronie Konkurencji i Konsumentów, lub
w zgłoszeniu zamiaru koncentracji, podał nieprawdziwe dane.
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może również nałożyć na przedsiębiorcę w drodze
decyzji karę pieniężną w wysokości stanowiącej równowartość do 10.000 EURO za każdy dzień zwłoki
w wykonaniu m.in. wyroków sądowych w sprawach z zakresu koncentracji.
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może, w drodze decyzji, nałożyć na osobę
pełniącą funkcję kierowniczą lub wchodzącą w skład organu zarządzającego przedsiębiorcy lub
związku przedsiębiorców karę pieniężną w wysokości do pięćdziesięciokrotności przeciętnego
wynagrodzenia, w szczególności w przypadku, jeżeli osoba ta umyślnie albo nieumyślnie nie zgłosiła
zamiaru koncentracji.
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W przypadku niezgłoszenia zamiaru koncentracji lub w przypadku niewykonania decyzji o zakazie
koncentracji Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może, w drodze decyzji, określając
termin jej wykonania na warunkach określonych w decyzji, nakazać w szczególności zbycie akcji
zapewniających kontrolę nad przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami, lub rozwiązanie spółki, nad którą
przedsiębiorcy sprawują wspólną kontrolę. Decyzja taka nie może zostać wydana po upływie 5 lat od
dnia dokonania koncentracji. W przypadku niewykonania decyzji Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów może, w drodze decyzji, dokonać podziału przedsiębiorcy. Do podziału spółki stosuje
się odpowiednio przepisy art. 528 – 550 Kodeksu Spółek Handlowych. Prezesowi Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów przysługują kompetencje organów spółek uczestniczących w podziale.
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może ponadto wystąpić do sądu o unieważnienie
umowy lub podjęcie innych środków prawnych zmierzających do przywrócenia stanu poprzedniego.
Przy ustalaniu wysokości kar pieniężnych Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
uwzględnia w szczególności okres, stopień oraz okoliczności uprzedniego naruszenia przepisów
ustawy.
4.2.6

Obowiązki i ograniczenia wynikające z Rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004

Wymogi w zakresie kontroli koncentracji, mające wpływ na obrót akcjami wynikają także z regulacji
zawartych w Rozporządzeniu Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli
koncentracji przedsiębiorców (zwanego dalej „Rozporządzeniem”).
Rozporządzenie to odnosi się jedynie do koncentracji o wymiarze wspólnotowym, a więc obejmujących
przedsiębiorstwa i powiązane z nimi podmioty, które przekraczają określone progi obrotu towarami
i usługami. Rozporządzenie obejmuje wyłącznie koncentracje prowadzące do trwałej zmiany struktury
własnościowej w przedsiębiorstwie.
Koncentracja przedsiębiorstw posiada wymiar wspólnotowy w następujących przypadkach:
•

gdy łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi
więcej niż 5.000.000.000 EURO, oraz

•

gdy łączny obrót przypadający na Wspólnotę Europejską każdego z co najmniej dwóch
przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 250.000.000 EURO chyba
że każde z przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji uzyskuje więcej niż dwie trzecie
swoich łącznych obrotów przypadających na Wspólnotę w jednym i tym samym państwie
członkowskim.

Koncentracja przedsiębiorstw ma wymiar wspólnotowy również w przypadku, gdy;
•

łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi
więcej niż 2.500.000.000 EURO,

•

w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich przedsiębiorstw
uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100.000.000 EURO,

37

Dokument Informacyjny
•

w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich przedsiębiorstw
uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100.000.000 EURO, z czego łączny obrót co
najmniej dwóch przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi co najmniej 25 mln
EURO, oraz łączny obrót przypadający na Wspólnotę Europejską każdego z co najmniej dwóch
przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100.000.000 EURO, chyba
że każde z przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji uzyskuje więcej niż dwie trzecie
swoich łącznych obrotów przypadających na Wspólnotę w jednym i tym samym państwie
członkowskim.

Uznaje się, że koncentracja nie występuje w przypadku, gdy:
•

instytucje kredytowe lub inne instytucje finansowe, bądź też firmy ubezpieczeniowe, których
normalna działalność obejmuje transakcje i obrót papierami wartościowymi, prowadzone na
własny rachunek lub na rachunek innych, czasowo posiadają papiery wartościowe nabyte
w przedsiębiorstwie w celu ich odsprzedaży, pod warunkiem że nie wykonują one praw
głosu w stosunku do tych papierów wartościowych w celu określenia zachowań
konkurencyjnych przedsiębiorstwa lub pod warunkiem, że wykonują te prawa wyłącznie
w celu przygotowania zbycia całości lub części tego przedsiębiorstwa lub jego aktywów,
bądź zbycia tych papierów wartościowych oraz pod warunkiem, że wszelkie takie zbycie
następuje w ciągu jednego roku od daty nabycia; okres ten może być przedłużony przez
Komisję działającą na wniosek, w przypadku gdy takie instytucje lub firmy udowodnią, że
zbycie nie było w zasadzie możliwe w ciągu tego okresu;

•

kontrolę przejmuje osoba upoważniona przez władze publiczne zgodnie z prawem Państwa
Członkowskiego dotyczącym likwidacji, upadłości, niewypłacalności, umorzenia długów,
postępowania układowego lub analogicznych postępowań;

•

działania określone w ust. 1 lit. b) przeprowadzane są przez holdingi finansowe, określone
w art. 5 ust. 3 czwartej dyrektywy Rady 78/660/EWG z dnia 25 lipca 1978 r. ustanowionej
w oparciu o art. 54 ust. 3 lit. g) Traktatu, w sprawie rocznych sprawozdań finansowych
niektórych rodzajów spółek, jednakże pod warunkiem, że prawa głosu w odniesieniu do
holdingu wykonywane są, w szczególności w stosunku do mianowania członków organów
zarządzających lub nadzorczych przedsiębiorstw, w których mają one udziały, wyłącznie
w celu zachowania pełnej wartości tych inwestycji, a nie ustalania, bezpośrednio lub
pośrednio, zachowania konkurencyjnego tych przedsiębiorstw.

Zgodnie z tym Rozporządzeniem koncentracje wspólnotowe podlegają zgłoszeniu do Komisji
Europejskiej przed ich ostatecznym dokonaniem, a po:
•

zawarciu umowy,

•

ogłoszeniu publicznej oferty, lub

•

przejęciu większościowego udziału.
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Koncentracje objęte zakresem Rozporządzenia są oceniane przez Komisje celem stwierdzenia, czy są
one zgodne ze wspólnym rynkiem. Dokonując tej oceny, Komisja uwzględnia:
•

potrzebę zachowania i rozwoju skutecznej konkurencji na wspólnym rynku, z punktu
widzenia między innymi struktury wszystkich danych rynków oraz rzeczywistej lub
potencjalnej konkurencji ze strony przedsiębiorstw zlokalizowanych we Wspólnocie lub
poza nią;

•

pozycję rynkową zainteresowanych przedsiębiorstw oraz ich siłę ekonomiczną i finansową,
możliwości dostępne dla dostawców i użytkowników, ich dostęp do zaopatrzenia lub
rynków, wszelkie prawne lub inne bariery wejścia na rynek, trendy podaży i popytu
w stosunku do właściwych dóbr i usług, interesy konsumentów pośrednich i końcowych
oraz rozwój postępu technicznego i gospodarczego, pod warunkiem że dokonuje się on
z korzyścią dla konsumentów i nie stanowi przeszkody dla konkurencji.

Koncentrację, która nie przeszkadzałaby znacząco skutecznej konkurencji na wspólnym rynku lub
znacznej jego części, w szczególności w wyniku stworzenia lub umocnienia pozycji dominującej, uznaje
się za zgodną ze wspólnym rynkiem, z drugiej strony koncentrację, która przeszkadzałaby znacząco
skutecznej konkurencji na wspólnym rynku lub znacznej jego części, w szczególności w wyniku
stworzenia lub umocnienia pozycji dominującej, uznaje się za niezgodną ze wspólnym rynkiem.
Dokonując oceny koncentracji, Komisja bierze pod uwagę w szczególności, czy:
•

dwie lub więcej firm macierzystych utrzymuje, w znaczącym stopniu, swoją działalność na
tym samym rynku co wspólne przedsiębiorstwo lub na rynku, który stanowi poprzednie lub
następne ogniwo rynku w stosunku do tego wspólnego przedsiębiorstwa, lub na rynku
sąsiednim ściśle powiązanym z tym rynkiem,

•

koordynacja, będąca bezpośrednim wynikiem utworzenia wspólnego przedsiębiorstwa,
daje zainteresowanym przedsiębiorstwom możliwość eliminowania konkurencji w zakresie
znacznej części produktów lub usług, o których mowa.

Koncentracja o wymiarze wspólnotowym nie zostaje wprowadzona w życie ani przed jej zgłoszeniem,
ani do czasu uznania jej za zgodną ze wspólnym rynkiem. Powyższe nie stanowi przeszkody we
wprowadzeniu publicznej oferty przejęcia lub serii transakcji w obrocie papierami wartościowymi,
łącznie z tymi wymienialnymi na inne papiery wartościowe dopuszczonymi do obrotu na rynku, takim
jak giełda papierów wartościowych, pod warunkiem że:
a)

koncentracja została niezwłocznie zgłoszona Komisji oraz

b)

nabywca nie wykonuje prawa głosu związanego z papierami wartościowymi, o których
mowa, lub robi to tylko dla utrzymania pełnej wartości swych inwestycji na podstawie
odstępstwa udzielonego przez Komisję.

Powyższe zasady nie wpływają na ważność transakcji w obrocie papierami wartościowymi łącznie z
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tymi wymienialnymi na inne papiery wartościowe, dopuszczonymi do obrotu na rynku takim jak giełda
papierów wartościowych, chyba że kupujący i sprzedający wiedzieli lub powinni byli wiedzieć, że
transakcja dokonana została z naruszeniem obowiązku zgłoszenia i uznania jej za zgodną ze
wspólnym rynkiem.
Zawiadomienie Komisji służy uzyskaniu jej zgody na dokonanie koncentracji.
W przypadku gdy Komisja stwierdza, że koncentracja została już dokonana i że koncentracja została
uznana za niezgodną ze wspólnym rynkiem Komisja może:
•

wymagać od zainteresowanych przedsiębiorstw rozwiązania koncentracji, szczególnie
poprzez rozwiązanie łączenia lub zbycie wszystkich udziałów lub zgromadzonych aktywów,
w celu przywrócenia stanu sprzed dokonania koncentracji; w przypadku gdy nie jest
możliwe poprzez rozwiązanie koncentracji przywrócenie stanu, jaki miał miejsce przed
dokonaniem koncentracji, Komisja może przedsięwziąć wszelkie inne środki konieczne do
przywrócenia takiego stanu w jak największym stopniu.

•

nakazać podjęcie wszelkich innych stosownych środków mających na celu zapewnienie, iż
zainteresowane przedsiębiorstwa rozwiążą ją lub podejmą inne środki dla przywrócenia
wcześniejszego zgodnie z jej decyzją.
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5 Wskazanie

osób

odpowiedzialnych

za

informacje

zawarte

w dokumencie informacyjnym
5.1

Osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta
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5.2

Autoryzowany Doradca
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6 Wskazanie

podmiotu

dokonującego

badania

sprawozdania

finansowego Emitenta za 2009 r.

Firma (nazwa) Spółki:

„Accord’ab” Biegli Rewidenci Spółka z o.o.
Wpisana na listę podmiotów do badania sprawozdań finansowych pod
numerem 262

Siedziba:

Wrocław

Adres:

ul. Słubicka 18, 53-615 Wrocław

Nr telefonu, faksu:

Tel.: (71)3490960
Fax: (71)3552363

Adres strony internetowej:

www.accordab.pl

Adres poczty elektronicznej Biuro@accord.wroc.pl
Sąd Rejestrowy:

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydz. Gospodarczy KRS

Nr KRS:

0000087656

Nr REGON:

931564957

NIP:

899-000-70-79

Badanie jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2009 r. prowadzone było
przez biegłego rewidenta Andrzeja Błażejewskiego wpisanego na listę biegłych rewidentów pod
numerem 415.
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7 Wybrane dane finansowe
7.1

Zastrzeżenie Emitenta

Prezentowane wybrane dane finansowe pochodzą ze zbadanego jednostkowego sprawozdania
finansowego oraz zbadanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009
Digital Avenue S.A. Natomiast prezentowane dane za 4 kwartał 2010 r. i 4 kwartał 2009 r. pochodzą
z niezbadanych bilansów i niezbadanych rachunków zysków i strat Emitenta (jednostkowych
i skonsolidowanych) oraz Spółek wchodzących w skład grupy Emitenta. Jednocześnie prezentowany
bilans proforma za rok 2010 został sporządzony, przy założeniu, że połączenie Emitenta za spółką
zależną Styl.Media Sp. z o.o. zostało dokonane w roku 2010.
Prezentując dane finansowe za 4 kwartał 2010 roku oraz bilans proforma za rok 2010, Emitent dołożył
należytej staranności, aby dane te możliwie najbardziej odpowiadały danym za rok 2010 oraz bilansowi
sporządzanemu w związku z połączeniem. Niemniej, oceniając dane finansowe Emitenta należy mieć
na względzie, iż na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego Spółka nie dokonała
zamknięcia roku obrotowego 2010, a ponadto, bilans popołączeniowy nie został jeszcze sporządzony.
Z tego powodu prezentowane dane mogą nie odzwierciedlać wszystkich okoliczności dotyczących roku
2010, w szczególności dotyczących spółek zależnych i tym samym ostateczne dane finansowe
Emitenta mogą różnić się od danych prezentowanych.

7.2

Podstawowe jednostkowe dane finansowe

7.2.1

Wstępny jednostkowy bilans na dzień 31.12.2010 - Aktywa
Wyszczególnienie

A.

Aktywa trwałe

I.

Wartości niematerialne i prawne

1

Koszt zakończonych prac rozwojowych

2

Wartość firmy

3

Inne wartości niematerialne i prawne

4

Zaliczki na wartości niematerialne i prawne

II.

Rzeczowe aktywa trwałe

1

Środki trwałe

Stan na
31.12.2009

Stan na
31.12.2010

5 557 283,35 zł

7 448 877,45 zł
48 366,66 zł

48 366,66 zł

a) grunty (w tym prawo użytk. wiecz. Gruntu)
b) budynki lokale i obiekty inż. lądowej i wodnej
c) urządzenia techniczne i maszyny
d) środki transportu
e)inne środki trwałe
2

Środki trwałe w budowie

3

Zaliczki na środki trwałe w budowie

III. Należności długoterminowe
1

Od jednostek powiązanych

2

Od pozostałych jednostek

IV. Inwestycje długoterminowe
1

5 557 283,35 zł

7 400 510,79 zł

Nieruchomości
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2

Wartości niematerialne i prawne

3

Długoterminowe aktywa finansowe

5 557 283,35 zł

7 400 510,79 zł

a) w jednostkach powiązanych

5 530 182,17 zł

7 400 510,79 zł

5 530 182,17 zł

7 400 510,79 zł

- udziały lub akcje
- inne papiery wartościowe
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach

27 101,18 zł

- udziały lub akcje
- inne papiery wartościowe
- udzielone pożyczki

27 101,17 zł

- inne długoterminowe aktywa finansowe
4

Inne inwestycje długoterminowe

V.

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

1

aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

2

inne rozliczenia międzyokresowe

B. Aktywa obrotowe
I.

Zapasy

1

Materiały

2

Półprodukty i produkty w toku

3

Produkty gotowe

4

Towary

5

Zaliczki na dostawy

II.

Należności krótkoterminowe

1

Należności od jednostek powiązanych

281 464,03 zł

293 851,32 zł

247 994,00 zł

258 754,65 zł
34 448,84 zł

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:

34 448,84 zł

- do 12 miesięcy

34 448,84 zł

- powyżej 12 miesięcy
b) Inne
2

Należności od pozostałych jednostek
a) z tytułu dostaw i usług, okresie spłaty
- do 12 miesięcy

247 994,00 zł

224 305,81 zł

196 420,00 zł

200 434,51 zł

196 420,00 zł

200 434,51 zł

- powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń
społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń
c) inne

22 798,23 zł
51 574,00 zł

1 073,07 zł

III. Inwestycje krótkoterminowe

33 298,23 zł

35 080,01 zł

1

33 298,23 zł

35 080,01 zł

33 298,23 zł

35 080,01 zł

33 298,23 zł

35 080,01 zł

d) dochodzone w drodze sądowej
Krótkoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
- udziały lub akcje
- inne papiery wartościowe
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
- udziały lub akcje
- inne papiery wartościowe
- inne długoterminowe aktywa finansowe
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach
- inne środki pieniężne
- inne aktywa pieniężne
2

inne inwestycje krótkoterminowe
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IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Suma aktywów

171,80 zł

16,66 zł

5 838 747,38 zł

7 742 728,77 zł

Źródło: Emitent
Prezentowane dane stanowią jednocześnie dane śródroczne za czwarty kwartał danego okresu.
7.2.2

Wstępny jednostkowy bilans na dzień 31.12.2010 – Pasywa
Wyszczególnienie

A.

Kapitał (fundusz) własny

I.

Kapitał (fundusz) podstawowy

II.

Należne wpłaty na kapitał podstawowy

III.

Udziały własne

IV.

Kapitał (fundusz) zapasowy

V.

Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny

VI.

Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe

VII.

Zysk/Strata z lat ubiegłych

VIII. Zysk/Strata netto

Stan na
31.12.2009
4 982 711,86 zł
851 322,00 zł

Stan na
31.12.2010
6 979 246,95 zł
1 074 213,40 zł

5 439 380,10 zł

7 063 979,32 zł

-1194204,78
-113785,46

-1 307 990,24 zł
149 044,47 zł

856 035,52 zł
19 782,41 zł

763 481,82 zł
2 278,02 zł

19 782,41 zł

2 278,02 zł

19 782,41 zł

2 278,02 zł

Odpisy z zysku netto w roku obrotowym
B.

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

I.

Rezerwy na zobowiązania

1

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

2

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
- długoterminowe
- krótkoterminowe

3

Pozostałe rezerwy
- długoterminowe
- krótkoterminowe

II.

Zobowiązania długoterminowe

1

Wobec jednostek powiązanych

2

Wobec pozostałych jednostek
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) inne

III.

Zobowiązania krótkoterminowe

836 253,11 zł

761 203,80 zł

1

Wobec jednostek powiązanych

351 360,16 zł
175 679,90 zł
175 679,90 zł

240 597,55 zł
141 334,81 zł
141 334,81 zł

175 680,26 zł
484 892,95 zł

99 262,74 zł
520 606,25 zł

24 786,72 zł
24 786,72 zł

45 547,26 zł
45 547,26 zł

128,19 zł
296,70 zł
459 681,34 zł

15 888,99 zł

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
b) inne
2

Wobec pozostałych jednostek
a) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
b) kredyty i pożyczki
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy
f) zobowiązani wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych
świadczeń
h) z tytułu wynagrodzeń
i) inne

459 170,00 zł
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3

Fundusze specjalne

IV.

Rozliczenia międzyokresowe

1

Ujemna wartość firmy

2

Inne rozliczenia
- długoterminowe
- krótkoterminowe
Suma pasywów

5 838 747,38 zł

7 742 728,77 zł

Źródło: Emitent
Prezentowane dane stanowią jednocześnie dane śródroczne za czwarty kwartał danego okresu.
7.2.3

Wstępny rachunek zysków i strat Emitenta

Wstępny jednostkowy rachunek zysków i strat za okres 1.01.2010 – 31.12.2011
Wyszczególnienie
A.

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów
i materiałów, w tym
- od jednostek powiązanych

I.

Przychody netto ze sprzedaży produktów

II.

Zmiana stanu produktów

III.

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby

IV.

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

B.

Koszty działalności operacyjnej

I.

Amortyzacja

II.

Zużycie materiałów i energii

III.

Usługi obce

IV.

Podatki i opłaty, w tym - podatek akcyzowy
- podatek akcyzowy

V.

Wynagrodzenia

VI.

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

VII.

Pozostałe koszty rodzajowe

VIII

Wartość sprzedanych towarów

C.

Zysk / Strata ze sprzedaży (A-B)

D.

Pozostałe przychody operacyjne

I.

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

II.

Dotacje

III.

Inne przychody operacyjne

E.

Pozostałe koszty operacyjne

I.

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

II.

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

III.

Inne koszty operacyjne

F.

Zysk / Strata na działalności operacyjnej (C+D+E)

G.

Przychody finansowe

I.

Dywidendy i udziały w zyskach
- od jednostek powiązanych

II.

Odsetki
- od jednostek powiązanych

III.

Zysk ze zbycia inwestycji

IV.

Aktualizacja wartości inwestycji

V.

Inne

H.

Koszty finansowe

I.

Odsetki
- dla jednostek powiązanych

II.

Strata ze zbycia inwestycji

Za okres
1.01.2009 – 31.12.2009

Za okres
1.01.2010 – 31.12.2010

640 000

336 988,42

0
640 000
0
0
0
816 404,5
1 011,57
220,67
723 071,53
2 400
0
54 360,04
8 483,9
26 856,79
0
-176 404,5
2,13

28 236,76
336 988,42
0
0
0
408 229,86
3 583,34
0
377 299,72
1 460,3
0
21 077,89
1 103,75
3 704,86
0
-71 241,44
0,1

0
0
2,13
2 180,16
2 179,15
0
1,01
-178 582,53
79 991,45

0
0
0,1
32,81
0
0
32,81
-71 274,15
227 378,66

0
0
5 294,73
0
74 696,72
0
0
15 194,38
120 46,59
120 40,59
0

225 640,8
115 640,8
1 737,86
75,31
0
0
0
7 060,04
7 060,04
6 912,04
0
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III.

Aktualizacja wartości inwestycji

IV.
I.

Inne
Zysk / Strata brutto na działalności gospodarczej
(F+G+H)

J.

Wyniki zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)

I.

Zyski nadzwyczajne

II.

Straty nadzwyczajne

K.

Zysk (strata) brutto(I+/-J)

L.
M.

Podatek dochodowy
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku
(zwiększenia straty)

N.

Zysk / Strata netto (K-L-M)

0
3 147,79

0
0

-113 785,46
0
0
0
-113 785,46
0

149 044,47
0
0
0
149 044,47
0

0
-113 785,46

0
149 044,47

Źródło: Emitent
Prezentowane dane stanowią jednocześnie dane śródroczne za czwarty kwartał w ujęciu narastającym.

7.2.4

Wybrane dane śródroczne za czwarty kwartał 2009 i 2010.
Dane za okres (w tys. zł)
1.10.2009
1.10.2010
–
–
31.12. 2009
31.12.2010
120
178

Wyszczególnienie
przychody netto ze sprzedaży

6

14

zysk/strata na działalności operacyjnej

-51

-5

zysk/strata brutto

-53

-6

zysk/strata netto

-53

-6

0

4

-51

-1

zysk/strata na sprzedaży

Amortyzacja
EBITDA
Źródło: Emitent

7.3

Wybrane dane skonsolidowane

Wybrane dane finansowe Grupy Emitenta za rok obrotowy 2009 pochodzą ze zbadanego
skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Dane za 4. kwartał 2010 r. i 4. kwartał 2009 r. pochodzą
z niezbadanego skonsolidowanego bilansu i niezbadanego skonsolidowanego rachunku zysków i strat
Emitenta.
7.3.1

Wybrane dane skonsolidowane z rachunku zysków i strat za lata 2009, 2010 oraz za 4.
kwartał 2009 r. i 4 kwartał 2010 r.

Wyszczególnienie
Przychody netto ze sprzedaży

1.01.2009
–
31.12.2009
2 288

Dane za okres (w tys. zł)
1.01.2010
1.10.2009
–
–
31.12. 2010
31.12.2009
4 147
410

1.10.2010
–
31.12.2010
1 358

Zysk/strata na sprzedaży

1 196

1 774

186

575

Zysk/strata na działalności operacyjnej

-192

415

10

130

Zysk/strata brutto

268

416

3

128
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1.01.2009
–
31.12.2009
247

Wyszczególnienie
Zysk/strata netto

Dane za okres (w tys. zł)
1.01.2010
1.10.2009
–
–
31.12. 2010
31.12.2009
336
-13

292

Amortyzacja
EBITDA

100

287

1.10.2010
–
31.12.2010
96

67

702

88

77

218

Źródło: Emitent
7.3.2

Wybrane skonsolidowane dane bilansowe za lata 2009 oraz 2010
Dane na dzień (w tys. zł)

Wyszczególnienie

31 grudnia 2009
5 297

31 grudnia 2010
7 145

Należności długoterminowe

0

0

Należności krótkoterminowe

343

563

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

309

473

Zobowiązania długoterminowe

0

0

Zobowiązania krótkoterminowe

661

906

Kapitał własny

Źródło: Emitent
Prezentowane dane na dzień 31.12.2010 roku stanowią jednocześnie bilansowe dane śródroczne za
czwarty kwartał.

7.4

Wybrane dane finansowe poszczególnych spółek wchodzących w skład
Grupy Digital Avenue

Wybrane dane spółek z Grupy Digital Avenue po czterech kwartałach 2010 roku (narastająco)
Spółka (dane w tys. zł)
Wyszczególnienie
Digital
Medousa
Styl.Media
Skonsolidowane
Avenue
Przychody netto ze
1 990
2 232
336
4146
sprzedaży
Wynik na sprzedaży
1 281
466
38
1174
Wynik na działalności
166
254
-71
415
operacyjnej (EBIT)
Wynik na działalności
operacyjnej + amortyzacja
396
314
-67
702
(EBITDA)
Wynik brutto
173
254
149
416
Wynik netto

141

206

149

336

Aktywa razem

908

541

7 742

9191

Aktywa trwałe

287

146

7 449

7882

Aktywa obrotowe

622

395

294

1311

Kapitał własny
Zobowiązania i rezerwy na
zobowiązania

760

272

6979

7145

148

269

763

1180
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Wyszczególnienie

Medousa

Zobowiązania
krótkoterminowe
Źródło: Emitent

85

Spółka (dane w tys. zł)
Digital
Styl.Media
Avenue
238

Skonsolidowane

761

906

Wybrane wskaźniki spółek z Grupy Digital Avenue po czterech kwartałach 2010 roku
Spółka
Wyszczególnienie
Digital
Medousa
Styl.Media
Skonsolidowane
Avenue
Rentowność sprzedaży
7,1%
9,2%
44,2%
8,1%
netto
Rentowność EBIT
8,3%
11,4%
-21,1%
10,0%
Rentowność EBITDA
ROA (EBIT/aktywa)
ROE (zysk netto/K.W.)

19,9%

14,1%

-19,9%

16,9%

18,3%

47,0%

0,9%

4,5%

18,6%

75,7%

2,1%

4,7%

7,3

1,7

0,4

1,4

7,3

1,7

0,4

1,4

0,16

0,50

0,11

0,15

Płynność bieżąca
Płynność szybka
Zobowiązania/ aktywa
ogółem
Źródło: Emitent

7.5

Bilans proforma na dzień 31.12.2010 r.

Poniżej przedstawiono bilans proforma sporządzony przy założeniu, że połączenie Digital Avenue S.A.
ze spółką zależną Styl.Media. Sp. z o.o. zostało dokonane w roku obrotowym 2010.
Wartość aktywów na dzień 31.12.2010 (proforma)
W wyniku rozliczenia połączenia wartość aktywów Emitenta wzrosła o 183 tys. zł.
Wyszczególnienie

Stan na dzień
31.12.2010 r.
(dane w tys. zł)

A.

AKTYWA TRWAŁE

7 323

I.

Wartości niematerialne i prawne

1 770

1.

Koszty zakończonych prac rozwojowych

2.

Wartość firmy

3.

Inne wartości niematerialne i prawne

4.

Zaliczki na wartości niematerialne i prawne

0

II.

Rzeczowy majątek trwały

3

1.

Środki trwałe

3

a) grunty (prawo do wieczystego użytkowania gruntu)

0

b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
c) urządzenia techniczne i maszyny

0
1 578
192

0
3
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d) środki transportu

0

e) inne środki trwałe

0

2.

Środki trwałe w budowie

0

3.

Zaliczki na środki trwałe w budowie

0

III.

Należności Długoterminowe

0

1.

Od jednostek powiązanych

0

2.

Od pozostałych jednostek

0

IV.

Inwestycje Długoterminowe

1.

Nieruchomości

0

2.

Wartości niematerialne i prawne

0

3.

Długoterminowe aktywa finansowe

5 551

a) w jednostkach powiązanych

5 551

- udziały lub akcje

5 551

5 551

- inne papiery wartościowe

0

- udzielone pożyczki

0

- inne długoterminowe aktywa finansowe

0

b) w pozostałych jednostkach

0

- udziały lub akcje

0

- inne papiery wartościowe

0

- udzielone pożyczki

0

- inne długoterminowe aktywa finansowe

0

4.

Inne inwestycje długoterminowe

0

V

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

0

1.

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

0

2.

Inne rozliczenia międzyokresowe

0

B.

AKTYWA OBROTOWE

I.

Zapasy

0

1.

Materiały

0

2.

Półprodukty i produkty w toku

0

3.

Produkty gotowe

0

4.

Towary

0

5.

Zaliczki na dostawy

0

II.

Należności Krótkoterminowe

326

1.

Należności od jednostek powiązanych

20

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:

20

- do 12 miesięcy

20

- powyżej 12 miesięcy

0

b) inne
2.

602

0

Należności od pozostałych jednostek

306

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:

261

- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy

261
0
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b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń
społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń

24

c) inne

21

d) dochodzone na drodze sądowej

0

III.

Inwestycje Krótkoterminowe

216

1.

Krótkoterminowe aktywa finansowe

216

a) w jednostkach powiązanych

24

- udziały lub akcje

0

- inne papiery wartościowe

0

- udzielone pożyczki

24

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe

0
0

b) w pozostałych jednostkach
- udziały lub akcje

0

- inne papiery wartościowe

0

- udzielone pożyczki

0

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe

0

c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

192

- środki pieniężne w kasie i na rachunkach

192

- inne środki pieniężne

0

- inne aktywa pieniężne

0

2.

Inne inwestycje krótkoterminowe

0

IV.

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

61

SUMA AKTYWÓW

7 925

Źródło: Emitent
Wartość pasywów na dzień 31.12.2010 (proforma)
Pasywa

Stan na dzień
31.12.2010 r.
(dane w tys. zł)

A.

KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY

6 979

I.

Kapitał (fundusz) podstawowy

1 074

II.

Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)

0

III.

Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)

0

IV.

Kapitał (fundusz) zapasowy

V.

Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny

0

VI.

Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe

0

VII.

Zysk (strata) z lat ubiegłych

VIII.

Zysk (strata) netto

IX.

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

B.

ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

946

I.

Rezerwy na zobowiązania

33

1.

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

0

2.

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne

0

7 064

-1 308
149
0

- długoterminowa

0

- krótkoterminowa

0
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3.

33

Pozostałe rezerwy
- długoterminowe

0

- krótkoterminowe

33

II.

Zobowiązania długoterminowe

0

1.

Wobec jednostek powiązanych

0

2.

Wobec pozostałych jednostek

0

a) kredyty i pożyczki

0

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

0

c) inne zobowiązania finansowe

0

d) inne

0

III.

Zobowiązania krótkoterminowe

913

1.

Wobec jednostek powiązanych

169

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

70

2.

- do 12 miesięcy

70

- powyżej 12 miesięcy

0

b) inne

99

Wobec pozostałych jednostek

744

a) kredyty i pożyczki

0

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

0

c) inne zobowiązania finansowe

0

d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:

122
122

- do 12 miesięcy

0

- powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy

0

f) zobowiązania wekslowe

0

g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych rozliczeń

74

h) z tytułu wynagrodzeń

13

i) inne

535

3.

Fundusze specjalne

0

IV.

Rozliczenia międzyokresowe

0

1.

Ujemna wartość firmy

0

2.

Inne rozliczenia międzyokresowe

0

- długoterminowe

0

- krótkoterminowe

0
PASYWA RAZEM:

7 925

Źródło: Emitent
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8 Czynniki ryzyka
Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych dotyczących instrumentów finansowych
Emitenta, potencjalni Inwestorzy powinni dokładnie przeanalizować czynniki ryzyka przedstawione
poniżej i inne informacje zawarte w niniejszym Dokumencie.
Czynniki ryzyka, jako zdarzenia niepewne wpisane są w każdą prowadzoną działalność gospodarczą.
Poniżej zostały przedstawione główne, pod względem prowadzonej działalności, otoczenia rynkowego,
rynku kapitałowego oraz inwestycji w instrumenty finansowe, czynniki ryzyka dotyczące Emitenta.
Każde z omówionych poniżej typów ryzyka może mieć istotnie negatywny wpływ na działalność,
sytuację finansową i perspektywy rozwoju Spółki, a tym samym może mieć istotnie negatywny wpływ
na cenę instrumentów finansowych Emitenta lub praw Inwestorów wynikających z tych instrumentów, w
wyniku czego Inwestorzy mogą stracić część lub całość zainwestowanych środków finansowych.
Opisane poniżej czynniki ryzyka, wskazane według najlepszej aktualnej wiedzy Emitenta, mogą nie być
jedynymi, które dotyczą Emitenta i prowadzonej przez niego działalności. W przyszłości mogą powstać
ryzyka trudne do przewidzenia w chwili obecnej, na przykład o charakterze losowym i niezależne od
Emitenta, których możliwość wystąpienia powinna zostać wzięta pod uwagę przez Inwestorów.
Złożoność i zmienność warunków działalności gospodarczej Emitenta oraz otoczenia, w którym działa
Emitent mogą spowodować, że również inne, nieujęte w niniejszym Dokumencie Informacyjnym
czynniki mogą wpływać na sytuację finansową czy pozycję rynkową Emitenta.

8.1
8.1.1

Czynniki ryzyka związane z Emitentem oraz otoczeniem w jakim działa
Emitent
Ryzyko związane z bezpieczeństwem w Internecie oraz ochroną danych osobowych

Działalność Grupy Kapitałowej Digital Avenue narażona jest na potencjalne ryzyko związane
z przestępstwami dokonywanymi w środowisku internetowym, przykładowo włamania do systemów
komputerowych

Grupy

Kapitałowej

i

zniszczenie

lub

uszkodzenie

danych

użytkowników

zarejestrowanych w portalu. Przestępstwa za pośrednictwem sieci internetowej oraz wirusy
komputerowe mogą zakłócić sprawne działania infrastruktury komputerowej Grupy Kapitałowej Digital
Avenue, a tym samym pogorszyć jej sytuację finansową. Grupa Kapitałowa Digital Avenue dokłada
wszelkich starań, żeby zminimalizować to ryzyko używając szeregu zabezpieczeń na poziomie
dostępów do infrastruktury komputerowej oraz ochrony antywirusowej. Emitent prowadzi działania
dywersyfikujące

lokalizację

serwerów,

wybiera

sprawdzonych

dostawców

hostingowych,

zapewniających całodobowy dozór systemów, okresowy backup baz danych i materiałów.
Emitent

oraz

spółki

zależne

Emitenta

stosują

stosowne

zabezpieczenia

zapobiegające

nieuprawnionemu dostępowi do danych dotyczących użytkowników prowadzonych serwisów.
Wszystkie serwisy należące do Grupy Kapitałowej udostępnione są na zasadach określonych przez
stosowne regulaminy korzystania z serwisów. Usługi oferowane przez Grupę Kapitałową świadczone
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są zgodnie z obowiązującymi zapisami ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Emitent prowadzi również politykę bezpieczeństwa opartą na stałym monitoringu oraz aktualizacji
oprogramowania i zabezpieczeń.

8.1.2

Ryzyko związane z czynnikami losowymi

Czynnikiem mogącym powodować zniszczenie majątku Spółki jest pożar lub inny czynnik losowy. Aby
zminimalizować ryzyko utraty wartości majątku Spółka posiada niezbędne zabezpieczenia przed
czynnikami losowymi tj. system monitoringu, alarmowych urządzeń przeciwpożarowych, a także
ubezpieczenia majątkowe od wypadków losowych.
8.1.3

Ryzyko związane z utratą popularności

Działalność gospodarcza prowadzona przez Grupę Kapitałową Digital Avenue w dużym stopniu opiera
się na koncepcji portali współtworzonych i rozwijanych przez jego użytkowników. W przyszłości coraz
większa

ilość

przychodów

Grupy

będzie

generowana

z

działalności

reklamowej.

Spadek

zainteresowania użytkowaniem portali przejawiający się w spadającej oglądalności witryn zarządzanych
przez Grupę Emitenta może negatywnie wpłynąć na wyniki Grupy Kapitałowej Digital Avenue
generowane w przyszłości poprzez zmniejszenie wpływów z reklam internetowych. Grupa Kapitałowa
będzie dokładała wszelkich starań, żeby uatrakcyjniać swoje serwisy tak, aby coraz większa liczba
użytkowników była zainteresowana korzystaniem z serwisów.
8.1.4

Ryzyko związane z awariami sprzętu komputerowego

Dużą część aktywów Grupy Kapitałowej Digital Avenue stanowi infrastruktura komputerowa, w skład
której wchodzą m. in. serwery oraz inny sprzęt komputerowy. Ewentualna awaria może spowodować
obniżenie jakości usług świadczonych przez Grupę Kapitałową Digital Avenue lub ich czasowy brak.
Grupa zabezpiecza swoją infrastrukturę komputerową przed wyżej wymienionym ryzykiem poprzez
systemy awaryjnego zasilania oraz archiwizacji przez podmioty dostarczające tę infrastrukturę.
8.1.5

Ryzyko związane z rozwiązaniem kluczowych kontraktów

W dniu 1 listopada 2010 roku Emitent podpisał umowę partnerską przedłużającą współpracę z siecią
reklamową Arbomedia Polska Sp. z o.o., która określa zasady udostępniania powierzchni reklamowej
przez serwisy internetowe należące do Digital Avenue w celu zamieszczania na niej reklam
dostarczanych przez Arbomedia.
Przedmiotem umowy jest określenie zasad współpracy pomiędzy Stronami w zakresie wyłącznego
zarządzania i obsługiwania przez ARBOMEDIA powierzchni reklamowej www.styl.fm; www.fotosik.pl;
sms.pl; www.supergry.pl; strzelgola.pl; www.foreo.pl; www.blopix.pl.
Na podstawie umowy ARBOMEDIA świadczyć będzie usługi polegające na zapewnieniu Digital Avenue
obsługi reklamowej witryn w szczególności poprzez pozyskiwanie i obsługiwanie reklamodawców oraz
obsługę techniczną form reklamowych, a także poprzez prowadzenie działań marketingowych witryn.
Wynagrodzenie ARBOMEDIA z tytułu świadczonych usług jest prowizyjne i uzależnione od wartości
przychodów Emitenta z reklam uzyskiwanych w ramach poszczególnych portali.
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Umowa została zawarta na czas nieokreślony, przy czym każda strona może ją wypowiedzieć
z zachowaniem 2 miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca
kalendarzowego. Swobodna możliwość wypowiedzenia, ograniczona jedynie terminem wypowiedzenia,
w przypadku wypowiedzenia umowy przez Arbomedia może powodować przejściowe trudności
z samodzielnym pozyskaniem reklamodawców lub innej agencji pośredniczącej w pozyskiwaniu
reklamodawców. Dodatkowo, każda strona może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym
w przypadku, gdy druga strona w sposób rażący naruszy niniejszą umowę i nie usunie takiego
naruszenia w terminie trzydziestu dni od dnia wezwania.
8.1.6

Ryzyko odejścia kluczowych członków kierownictwa
z pozyskaniem nowej wykwalifikowanej kadry zarządzającej

i

trudności

związane

Na działalność Grupy Kapitałowej Digital Avenue duży wpływ wywiera jakość pracy kierownictwa, jak i
kluczowych pracowników podmiotu dominującego Grupy oraz spółek zależnych. Grupa Kapitałowa nie
może zapewnić, że ewentualne odejście niektórych członków kierownictwa nie będzie mieć
negatywnego wpływu na działalność, sytuację finansową i wyniki Grupy, która wraz z odejściem
niektórych członków kierownictwa mogłaby zostać pozbawiona personelu posiadającego wiedzę
i doświadczenie z zakresu zarządzania i działalności operacyjnej. Grupa Kapitałowa kładzie szczególny
nacisk na zaimplementowanie systemów motywacyjnych dla jego kluczowych pracowników, które będą
motywowały pracowników i uzależniały ich wynagrodzenie od efektów pracy oraz zaangażowania.
8.1.7

Ryzyko związane z rozwojem nowych usług

Istnieje ryzyko, że pomimo dostosowania oferty Grupy Kapitałowej Digital Avenue do zmieniających się
potrzeb rynkowych, może ona nie być w stanie zaoferować rozwiązań, które w optymalny sposób
spełniałyby oczekiwania klientów. Dodatkowo przychody z ewentualnych nietrafnych rynkowo usług
oferowanych w przyszłości mogą nie zapewnić pokrycia wydatków poniesionych przez Grupę na ich
wytworzenie, co może mieć negatywny wpływ na sytuację finansową Grupy Kapitałowej oraz osiągane
wyniki. Grupa Digital Avenue monitoruje na bieżąco trendy panujące na światowych rynkach usług
związanych z cyfrową rozrywką i stara się dopasować swoje usługi do aktualnie panujących trendów.
8.1.8

Ryzyko związane z naruszeniem praw osób trzecich

Funkcjonowanie portali internetowych prowadzonych przez spółki z Grupy Emitenta opiera się w dużej
mierze na ich współtworzeniu przez użytkowników. Prowadzone portale internetowe w przeważającej
mierze stanowią platformę, na której zamieszczane i przechowywane są wypowiedzi oraz zdjęcia
(w tym obrazujące wizerunki) użytkowników. Taka formuła działalności w odniesieniu do wypowiedzi
użytkowników niesie za sobą ryzyko przechowywania wypowiedzi o charakterze pomówień,
zniesławień lub o innym bezprawnym charakterze. W odniesieniu zaś do przechowywania zdjęć istnieje
ryzyko zamieszczenia na portalach internetowych zdjęć, osób które nie wyraziły na to zgody. Tego typu
zjawiska mogą narażać Emitenta (spółki z Grupy Emitenta) na odpowiedzialność związaną
naruszeniem dóbr osobistych lub za naruszenie danych osobowych, w tym odpowiedzialność
odszkodowawczą. Wskazuje się jednak, że odpowiedzialność spółek z Grupy Emitenta podlega
wyłączeniu na mocy art. 14 ust. 1 i art. 15 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
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elektroniczną (Dz.U.2002.144.1204 z późn. zm.), zgodnie z którymi nie ponosi odpowiedzialności za
przechowywane dane ten, kto udostępniając

zasoby systemu teleinformatycznego

w celu

przechowywania danych przez usługobiorcę nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z
nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej
wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie
uniemożliwi dostęp do tych danych. Podmiot, który świadczy usługi określone w art. 12-14, nie jest
obowiązany do sprawdzania przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych przez niego
danych.
Emitent stara się ograniczać ryzyko wynikające z umieszczenia treści o charakterze bezprawnym oraz
wizerunków osób, które nie wyraziły na to zgody poprzez stosowanie postanowień regulaminów
korzystania z usług, zgodnie z którymi każdorazowy korzystający z portalu użytkownik może
zamieszczać w serwisach wyłącznie zdjęcia, na których publikację uzyskał zgodę lub jest ich autorem,
a w przypadku zamieszczenia przez użytkownika zdjęcia zawierającego wizerunek osoby/osób lub inny
element pozwalający jednoznacznie zidentyfikować daną osobę (tatuaż, blizna itp.) użytkownik jest
zobligowany przed zamieszczeniem danego zdjęcia do uzyskania zezwolenia na rozpowszechnianie
wizerunku osoby/osób na nim przedstawionej. Zgodnie z regulaminami serwisów kategorycznie
zabronione jest wgrywanie zdjęć lub umieszczanie wypowiedzi zawierających treści o charakterze
bezprawnym, naruszających w jakikolwiek sposób obowiązujące prawo, wzywających do nienawiści
rasowej, etnicznej, wyznaniowej, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe,
zawierających treści pornograficzne, pochwalających faszyzm, komunizm oraz inne systemy totalitarne,
propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób.
Grupa Emitenta rejestruje wszystkie zdjęcia i wypowiedzi z adresami IP z jakich zostały dodane
i usunięte i w razie uzasadnionego przypuszczenia popełnienia przestępstwa będzie udostępniać te
dane uprawnionym organom ścigania. Nie można jednak wykluczyć sytuacji, w których zarządzający
portalem nie będą w stanie zareagować odpowiednio szybko w celu usunięcia treści naruszających
dobra osób trzecich.
8.1.9

Ryzyko związane ze stosowaniem niedozwolonych postanowień w regulaminach portali

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi rejestr postanowień wzorców umownych
(w tym regulaminów portali internetowych) uznanych za niedozwolone (klauzule abuzywne).
W przypadku wpisania danej klauzuli do rejestru nie jest możliwe posługiwanie się nią w obrocie
z konsumentami. W ocenie Emitenta nie stosuje on w regulaminach portali klauzul abuzywnych, nie
można jednak z całą pewnością wykluczyć, iż pewne postanowienia nie zostaną uznane za
niedozwolone w przyszłości. Dotyczyć to może w szczególności postanowień regulaminów, zgodnie
z którymi użytkownicy wyrażają zgodę (udzielają licencji) na opatrywanie zdjęć przekazami
reklamowymi oraz wyrażają zgodę na wykorzystywanie zdjęć oraz informacji umieszczonych przez
użytkowników na jakichkolwiek nośnikach. W związku z powyższym wskazuje się na ryzyko
ograniczenia możliwych źródeł prowadzenia reklamy, a w konsekwencji ograniczenie możliwości
zwiększenia przychodów z tytułu reklamy.
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8.1.10 Ryzyko związane z piractwem muzycznym
Bardzo duża część przychodów portalu sms.pl generowana jest ze sprzedaży legalnych dzwonków na
telefony komórkowe w postaci utworów muzycznych. Brak odpowiednich regulacji prawnych skutecznie
przeciwdziałających nielegalnemu pozyskiwaniu utworów muzycznych przez internautów i istniejące
możliwości konwersji pozyskanych utworów na dzwonki telefoniczne może wpływać na ilość dzwonków
sprzedawanych przez spółkę Medousa Sp. z o.o.
8.1.11 Ryzyko związane ze zmianą przepisów prawnych oraz ze zmianą ich interpretacji
Działalność Grupy Kapitałowej Digital Avenue jest obarczona ryzykiem bardzo dużej dynamiki zmian
polskiego prawa. Zmiany przepisów prawa gospodarczego oraz podatkowego mogą bardzo istotnie
wpłynąć na sytuację prawno-finansową Grupy, głównie w postaci zwiększonych kosztów bądź
utrudnionego procesu decyzyjnego. Ponadto procesy asymilacyjne prawa unijnego na grunt krajowy
prowadzą do niejednoznaczności przepisów przez co w znacznym stopniu utrudniają interpretację
przepisów prawa. Na tej podstawie Grupa Kapitałowa Digital Avenue uznaje za zasadne uwzględnić
ten czynnik jako czynnik o istotnym znaczeniu. Grupa stara się minimalizować to ryzyko poprzez
bieżące śledzenie zmian regulacji prawnych oraz dostosowywanie swojej działalności do wymogów
nowych przepisów.
8.1.12 Ryzyko związane ze zmianą przepisów podatkowych
Spośród zmian dotyczących przepisów prawa, najczęściej dokonywane są zmiany w systemie
podatkowym. Wiele z przepisów prawa podatkowego sformułowanych jest w sposób nieprecyzyjny,
a ich stosowanie utrudniają, prowadzące często do sprzecznych rezultatów, niejednoznaczne sposoby
ich wykładni. Interpretacje przepisów podatkowych ulegają zmianom, a zarówno praktyka organów
skarbowych, jak i orzecznictwo sądowe w sferze opodatkowania, nie są jednolite. Taki stan może
prowadzić do sytuacji, w której Emitent działając zgodnie z prawem i przyjętą jego interpretacją,
zostanie pociągnięty do odpowiedzialności z tytułu zobowiązań podatkowych, co może wpłynąć
negatywnie na wyniki finansowe Emitenta.
8.1.13 Ryzyko związane ze spowolnieniem tempa rozwoju Internetu
Rynek Internetu w Polsce znajduje się w fazie dynamicznego rozwoju. Mimo globalnego kryzysu, coraz
więcej osób korzysta z Internetu. Zarówno wzrost liczby internautów, jak i wzrost penetracji Internetu
wpływa na liczbę klientów korzystających z usług Digital Avenue S.A. Zahamowanie tempa rozwoju
rynku internetowego, może mieć niekorzystny wpływ na dalszy rozwój Digital Avenue S.A., jej
działalność, sytuację finansową oraz osiągane wyniki. Scenariusz związany ze spadkiem tempa
rozwoju rynku internetowego, biorąc pod uwagę prognozy rozwoju rynku, jest jednak mało
prawdopodobny.

8.1.14 Ryzyko spadku dynamiki rozwoju rynku reklamy internetowej
Wcześniejsze założenia rozwoju Digital Avenue S.A. przewidywały, iż przychody z działalności
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reklamowej Spółki będą systematycznie wzrastały w przyszłości. Rozwój rynku reklamy internetowej,
dotychczas bardzo dynamiczny, został spowolniony przez globalny kryzys, co może przełożyć się na
pozostanie przychodów z działalności reklamowej na dotychczasowym poziomie. W chwili obecnej
spółka nie zauważa wyraźnych spadków z tytułu przychodów z reklamy, jednak, jeżeli kryzys na rynku
reklamy internetowej pogłębiłby się, może mieć to negatywny wpływ na działalność Digital Avenue S.A.
w przyszłości.
8.1.15 Ryzyko konkurencji
Ryzyko związane z tworzeniem się na rynku podmiotów, których działalność byłaby konkurencyjna
względem Grupy Kapitałowej Digital Avenue, co poprzez ewentualne zmniejszenie udziału Grupy
w rynku mogłoby się przełożyć na pogorszenie jego wyników finansowych. Grupa Emitenta stara się
minimalizować to ryzyko poprzez stałe wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań w poszczególnych
serwisach Grupy oraz monitorowanie potrzeb użytkowników i dostosowanie się do nich.
Do podmiotów świadczących usługi bezpośrednio konkurencyjne w stosunku do Emitenta należy
wymienić Serwis Styl.pl należący do Interia.pl S.A.
Najwięksi konkurenci spółki Medousa Sp. z o.o. to operatorzy polskojęzycznych serwisów
umożliwiających publikowanie i organizację zdjęć:
•

Serwis fmix.pl należący do Grupy O2.pl Sp. z o.o.

•

Serwis Photoblog.pl należący do spółki Agora S.A.

•

Serwis Digart.pl należący do Grupy Onet.pl S.A.

8.1.16 Ryzyko związane z zaciągniętymi pożyczkami
Emitent posiada zobowiązanie wobec akcjonariusza MCI Management na kwotę 459 170 zł wynikającą
z zaległej płatności z tytułu umowy sprzedaży spółki IPlay Sp. z o.o.
Zarząd Digital Avenue S.A. nie przewiduje możliwości niewywiązania się Spółki z istniejących
zobowiązań. Dług zaciągnięty jest u akcjonariusza, a ewentualne ryzyko niemożliwości spłaty jest
niwelowane przez możliwość osiągnięcia porozumienia z tym wierzycielem.

8.1.17 Ryzyko związane z przeszacowaniem udziałów spółek zależnych
Spółka wykazuje jako inwestycje długoterminowe wartość zakupionych udziałów w spółkach zależnych.
Według polityki rachunkowości spółki i grupy udziały w podmiotach zależnych wyceniane są w wartości
godziwej. Wykazywana przez Emitenta wartość spółki zależnej Medousa Sp. z o.o. wynika z wyceny
dokonanej na moment zakupu udziałów, na którą składają się wartości nabytych udziałów w cenie
nabycia, pomniejszone o wartość aktywów netto przypisanych Digital Avenue S.A. Zgodnie
z zasadami sporządzania sprawozdań finansowych według MSR/MSSF wartość firmy podlega co
najmniej raz w roku testowi na utratę wartości firmy. W odniesieniu do Medousa Sp. z o.o. Zarząd ustalił
wartość udziałów w oparciu o uproszczony test przeprowadzony metodą DCF sprawdzający godziwą
wartość tych aktywów, przy założeniach 18% średniorocznego (prognoza dla 5 lat) wzrostu przychodów
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oraz 54% wzrostu średniorocznego zysku operacyjnego. Średnioroczny zysk operacyjny Spółki
Medousa w najbliższych latach został oszacowany na 812 tys. zł. W zastosowanej metodzie wartość
rezydualna została obliczona z uwzględnieniem wzrostu przepływów pieniężnych spółki po okresie
prognozy o 3 %. Zarząd jest zdania, że wyniki testu ( 6 171 tys. zł ) są zbliżone do cen transakcyjnych
podmiotów internetowych uczestniczących w obrocie publicznym, co potwierdza wycenę. Tylko przy
osiągnięciu przyjętych założeń, w szczególności co do rozwoju spółki zależnej i wzrostu przychodów i
zysków operacyjnych, wartość godziwa spółki Medousa Sp. z o.o. określona na podstawie testu może
odpowiadać wartości wykazanej w sprawozdaniu finansowym wartości udziałów.
8.1.18 Ryzyko związane z uprawnieniami osobistymi akcjonariuszy
Zgodnie z brzmieniem § 26 Statutu Spółki (w brzmieniu obowiązującym od 21 lutego 2011 roku)
Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są według następujących zasad:
a) tak długo jak MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, z wydzielonym
subfunduszem MCI.TechVentures 1.0. będzie posiadać akcje Spółki, stanowiące nie mniej niż
33% (trzydzieści trzy procent) kapitału zakładowego Spółki MCI.PrivateVentures Fundusz
Inwestycyjny Zamknięty, z wydzielonym subfunduszem MCI.TechVentures 1.0. będzie
powoływać i odwoływać dwóch członków Rady Nadzorczej. Tak długo jak MCI.PrivateVentures
Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, z wydzielonym subfunduszem MCI.TechVentures 1.0. będzie
posiadać akcje Spółki, stanowiące nie mniej niż 10% (dziesięć procent) kapitału zakładowego
Spółki MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, z wydzielonym subfunduszem
MCI.TechVentures 1.0. będzie powoływać i odwoływać jednego członka Rady Nadzorczej.
MCI.PrivateVentures

Fundusz Inwestycyjny

Zamknięty,

z wydzielonym subfunduszem

MCI.TechVentures 1.0. będzie wskazywać Przewodniczącego Rady Nadzorczej spośród
Członków Rady Nadzorczej.
b)

Tomasz Pruszczyński, Damian Rutkowski, Tomasz Dwornicki, Maciej Zawisza de Sulima,
Arkadiusz Seńko będą posiadać wspólnie prawo do powołania i odwołania jednego Członka
Rady Nadzorczej Digital Avenue, tak długo jak będą posiadać łącznie co najmniej 5% (pięć
procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz nie zostaną zrealizowane
Opcje Put o których mowa w paragrafach 6 i 7 Umowy Inwestycyjnej z dnia 16 lipca 2007 r.
zawartej pomiędzy wyżej wymienionymi a Spółką Medousa Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku,
czyli do końca 2010.

c)

prawo do powoływania lub odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej Digital Avenue
będzie przysługiwało łącznie Piotrowi Wąsowskiemu i Piotrowi Bocheńczakowi, tak długo jak
będą posiadać łącznie co najmniej 10% (dziesięć procent) ogólnej liczby głosów na Walnym
Zgromadzeniu Spółki.

d) pozostałych członków Rady Nadzorczej będzie powoływać i odwoływać Walne Zgromadzenie,
z tym zastrzeżeniem, że jeżeli mandat członka Rady Nadzorczej wybranego przez Walne
Zgromadzenie wygaśnie z powodu jego śmierci albo wobec złożenia rezygnacji przez członka
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Rady Nadzorczej, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać
nowego członka Rady Nadzorczej, który swoje czynności będzie sprawować do czasu
dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie, nie dłużej jednak niż
przez okres trzech miesięcy od daty kooptacji albo do dnia upływu kadencji jego poprzednika,
w zależności który z tych terminów upłynie jako pierwszy. W skład Rady Nadzorczej nie może
wchodzić więcej niż jeden członek powołany na powyższych zasadach.

Jednocześnie, w przypadku, gdy:
1)

posiadana ilość głosów na Walnym Zgromadzeniu przez MCI.PrivateVentures Fundusz
Inwestycyjny Zamknięty z wydzielonym subfunduszem MCI.TechVnetures 1.0 spadnie
poniżej 33% (trzydzieści trzy procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu
Spółki,

wygasa

mandat

jednego

członka

Rady

Nadzorczej

powołanego

przez

MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, z wydzielonym subfunduszem
MCI.TechVentures 1.0. Wskazania członka Rady Nadzorczej, którego mandat wygasa
dokonuje

MCI.PrivateVentures

Fundusz

Inwestycyjny

Zamknięty

z

wydzielonym

subfunduszem MCI.TechVnetures 1.0. W przypadku, gdy posiadana ilość głosów na Walnym
Zgromadzeniu przez MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, z wydzielonym
subfunduszem CI.TechVentures 1.0. spadnie poniżej 10% (dziesięć procent) ogólnej liczby
głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki wygasa mandat członka Rady Nadzorczej
powołanego

przez

MCI

MCI.PrivateVentures

Fundusz

Inwestycyjny

Zamknięty,

z

wydzielonym subfunduszem MCI.TechVentures 1.0.
2)

posiadana ilość głosów na Walnym Zgromadzeniu łącznie przez Tomasza Pruszczyńskiego,
Damiana Rutkowskiego, Tomasza Dwornickiego, Macieja Zawiszę de Sulima i Arkadiusza
Seńko spadnie poniżej 5% (pięć procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzenia
albo zostaną zrealizowane Opcje Put o których mowa w paragrafach 6 i 7 Umowy
Inwestycyjnej z dnia 16 lipca 2007 r. zawartej pomiędzy wyżej wymienionymi a Spółką
Medousa Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku, ale zawsze po dniu 31 grudnia 2010 roku –
wygasa mandat członka Rady Nadzorczej powołanego wspólnie przez wymienione osoby.

3)

posiadana ilość głosów na Walnym Zgromadzeniu posiadana łącznie przez Piotra
Wąsowskiego i Piotra Bocheńczaka spadnie poniżej 10% (dziesięć procent) ogólnej liczby
głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki – wygasa mandat członka Rady Nadzorczej
powołanego przez wymienione osoby.

Podkreślić należy, iż łączne uprawnienia do powoływania Członków Rady Tomasza Pruszczyńskiego,
Damiana Rutkowskiego, Tomasza Dwornickiego, Macieja Zawisza de Sulima, Arkadiusza Seńko
wygasły z końcem 2010 roku.

Powyższe oznacza, iż w pięcioosobowej Radzie Nadzorczej, przy uwzględnieniu obecnego stanu
akcjonariatu, Walne Zgromadzenie uprawnione jest do powołania dwóch Członków Rady Nadzorczej.
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Jakkolwiek w celu poszanowania praw drobnych akcjonariuszy, statut Emitenta określa, że
przynajmniej połowa członków Rady Nadzorczej, a w przypadku gdy jeden z akcjonariuszy posiada
pakiet akcji Spółki, dający mu więcej niż 50% (pięćdziesiąt procent) ogólnej liczby głosów na Walnym
Zgromadzeniu, co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej, powinno być niezależnymi członkami
Rady Nadzorczej, to jest osobami wolnymi od powiązań ze Spółką, akcjonariuszami lub
pracownikami, które to powiązania mogłyby istotnie wpłynąć na zdolność niezależnego członka Rady
Nadzorczej do podejmowania bezstronnych decyzji. Zgodnie z kryteriami statutowymi, za
niezależnego członka Rady Nadzorczej może być uznana osoba:
a) niebędąca pracownikiem Spółki ani Podmiotu Powiązanego,
b) niebędąca członkiem organów zarządzających lub nadzorczych Podmiotu
Powiązanego,
c) niebędąca akcjonariuszem, dysponującym co najmniej 10% (dziesięć procent)
głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub na walnym zgromadzeniu Podmiotu
Powiązanego,
d) niebędąca członkiem władz nadzorczych lub zarządzających lub pracownikiem
akcjonariusza, dysponującym co najmniej 10% (dziesięć procent) głosów na Walnym
Zgromadzeniu Spółki lub na walnym zgromadzeniu Podmiotu Powiązanego,
e) niebędąca wstępnym, zstępnym, małżonkiem, rodzeństwem, rodzicem, małżonka,
albo

osobą

pozostającą

w

stosunku

przysposobienia

z

którąkolwiek

osób

wymienionych uprzednio.
Zgodnie z oświadczeniami o niezależności Członkami spełniającymi kryteria niezależności w obecnej
kadencji Rady Nadzorczej są:

8.2
8.2.1

•

Tomasz Dalach

•

Olgierd Świda

Czynniki ryzyka związane z instrumentami finansowymi
Ryzyko związane z przyszłym kursem akcji oraz płynnością obrotu

Kurs i płynność akcji spółek notowanych na NewConnect zależy od liczby oraz wielkości zleceń kupna
i sprzedaży składanych przez inwestorów. Na zachowania inwestorów mają wpływ rozmaite czynniki,
także niezwiązane bezpośrednio z sytuacją finansową Emitenta, takie jak ogólna sytuacja
makroekonomiczna Polski, czy też sytuacja na rynkach światowych. Ponieważ Emitent nie jest w stanie
przewidzieć poziomu podaży i popytu swoich akcji po ich wprowadzeniu do obrotu, nie ma więc
pewności, że osoba nabywająca Akcje Emitenta będzie mogła je zbyć w dowolnym terminie i po
satysfakcjonującej cenie.
Emisja

Akcji

Serii

C

skierowana

została

do

udziałowców

spółki

Styl.Media

Sp.

z o.o., stanowiąc formę rozliczenia z tytułu nabytych przez Emitenta udziałów w tej spółce. Mając na
względzie, iż Piotr Wąsowski oraz Piotr Bocheńczak na podstawie umowy inwestycyjnej z dnia 31
marca 2010 roku zobowiązali się wobec Emitenta do niesprzedawania Akcji serii C – objętych
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niniejszym

Dokumentem

Informacyjnym

na

zasadach opisanych

w

pkt 4.2.2.

Dokumentu,

wprowadzenie Akcji Serii C do obrotu na rynku NewConnect może wpłynąć na płynność akcji Emitenta
po ustaniu zobowiązania do niesprzedawania Akcji Serii C.
8.2.2

Ryzyko związane z uprawnieniem Zarządu Emitenta do podwyższenia kapitału
zakładowego w ramach kapitału docelowego

Emisja Akcji Serii C odbyła się w ramach upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału
zakładowego w ramach kapitału docelowego udzielonego w Statucie Emitenta na zasadach
określonych w art. 444-447 KSH. Upoważnienie, na podstawie którego odbyło się podwyższenie dla
Akcji Serii C, uprawniało Zarząd Spółki do dokonania w terminie trzech lat od dnia zarejestrowania
Spółki (14.06.2007 r.) podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 480.000,00 zł (§ 9
ust. 1 Statutu).
Powyższe upoważnienie zostało przedłużone wraz z zarejestrowaniem zmian Statutu Emitenta
w związku z połączeniem ze Spółką Styl.Media Sp. z o.o. w dniu 21 lutego 2011 roku.

Zarząd od dnia rejestracji zmian Statutu jest upoważniony do emisji akcji z kapitału docelowego
w granicach udzielonego upoważnienia. Podwyższenie kapitału zakładowego w tym trybie będzie
możliwe na następujących zasadach:
1) termin obowiązywania upoważnienia Zarządu Spółki do emisji akcji z kapitału docelowego
ustalono do dnia 24 czerwca 2013 roku,
2) wysokość kapitału docelowego Spółki ustalono na kwotę 200.000,00 (dwieście tysięcy) złotych,
co w szczególności oznacza, że w okresie upoważnienia Zarząd ma prawo do emisji 2.000.000
(dwóch milionów) akcji, lub poprzez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych,
3) Zarządu Spółki uprawniony będzie do ustalania ceny emisyjnej akcji oraz do emisji akcji
z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy.
Ustalenie ceny emisyjnej akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego oraz wyłączenia prawa
poboru dotychczasowych Akcjonariuszy wymaga zgody Rady Nadzorczej.

W związku z przyznanym upoważnieniem istnieje ryzyko, że Emitent przeprowadzi emisję akcji bez
uwzględnienia opinii Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
8.2.3

Ryzyko związane z programem motywacyjnym dla kadry menedżerskiej

Spółka w celu stworzenia instrumentów motywujących do osiągnięcia wyników finansowych
satysfakcjonujących akcjonariuszy oraz umacniających jej pozycje rynkową postanowiła wprowadzić
program motywacyjny dla Prezesa Zarządu. Nastąpiło to uchwałą Rady Nadzorczej numer 08/06/2010
podjętą w dniu 24.06.2010 roku. Na podstawie tejże, w zależności od osiągniętego zysku mierzonego
poprzez wskaźnik EBITDA Prezes został upoważniony do
•

Objęcia nowych akcji Spółki,

•

Wskazania menedżerów Spółki, którym należy przyznać prawo do objęcia nowych akcji Spółki,

Upoważnienie to zostało zróżnicowane ze względu na zysk EBITDA, jaki osiągnie Spółka. Obejmuje
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ono prawo do objęcia 35.000 akcji oraz wskazania osób uprawnionych do objęcia 7.000 akcji. W
przypadku osiągnięcia większego zysku, liczba akcji wzrasta odpowiednio do 70.000 oraz 14.000. Cenę
po jakiej będą obejmowane akcje w ramach programu operacyjnego ustalono na 0,10 groszy za akcję,
tj. po cenie nominalnej.

Ponadto, uchwałą Nr 04/11/2010 w sprawie systemu wynagrodzeń Prezesa Zarządu Spółki w 2010
i 2011 Rada Nadzorcza ustaliła, iż najpóźniej do 31.01.2012 Prezes Zarządu Piotr Wąsowski otrzyma
wynagrodzenie w postaci prawa do objęcia 110.000 akcji. Cenę emisji, po jakiej objęte zostaną akcje,
ustalono na równą wartości nominalnej akcji Spółki. Zastrzeżono także, iż powyższe uprawnienie
będzie przysługiwać Panu Piotrowi Wąsowskiemu, o ile będzie on pełnił funkcję Prezesa Zarządu
w okresie od 1.01.2011 roku do 31.12.2011 roku. Ponadto, w przypadku odwołania z funkcji, Pan
Prezes Piotr Wąsowski zachowa prawo do objęcia akcji za wszystkie pełne miesiące kalendarzowe
sprawowania funkcji Prezesa Zarządu w 2011 roku, to jest do 9166 akcji za każdy miesiąc. Piotr
Wąsowski utraci prawo do wynagrodzenia w akcjach w przypadku złożenia rezygnacji z udziału
w Zarządzie Spółki, zachowa jednak prawo do wynagrodzenia w akcjach za wszystkie miesiące
kalendarzowe sprawowania funkcji Prezesa Zarządu w ilości 9166 akcji za każdy miesiąc.

Ustalono dodatkowo, iż z tytułu udziału w Zarządzie Spółki i pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Piotrowi
Wąsowskiemu przysługiwało będzie wynagrodzenie premiowe, uzależnione od wyniku wskaźnika
EBITDA, określone w uchwale jako „Wynagrodzenie Premiowe I” oraz „Wynagrodzenie premiowe II”.
Wynagrodzenie to na wiosek Piotra Wąsowskiego może zostać wypłacane w formie pieniężnej lub
w formie akcji Spółki. W przypadku, gdy Spółka zrealizuje wskaźnik EBITDA w kwocie wyższej niż
1.270.000,00 zł Piotr Wąsowski będzie miał prawo do otrzymania Wynagrodzenia Premiowego
I w wysokości równej ilorazowi:
1) 10% kwoty nadwyżki EBIDTA ponad 1.270.000 zł oraz
2) średniej arytmetycznej cen zamknięcia akcji Spółki w notowaniach na rynku NewConnect
w okresie lipiec-grudzień 2011 roku.
Natomiast w przypadku realizacji przez Spółkę wskaźnika EBIDTA na poziomie równym 1.270.000,00
zł Piotrowi Wąsowskiemu przysługiwać będzie prawo do objęcia 30.000 akcji Spółki. Cenę, po jakiej
obejmowane będą akcje w ramach obu programów, ustalono na równą wartości nominalnej akcji
Spółki.
W przypadku niepodjęcia przez Radę Nadzorczą uchwały o przyznaniu prawa do objęcia akcji Spółki
Piotrowi Wąsowskiemu będzie przysługiwać roszczenie o wypłatę wynagrodzenia w akcjach lub ich
równowartości liczonej jako iloczyn akcji nieobjętych oraz ceny akcji Spółki ustalonej w notowaniu akcji
na rynku NewConnect w dniu upływu terminu do podjęcia stosownej uchwały.

Na podstawie przedstawionego wyżej programu motywacyjnego Spółka może być zobowiązana do
wyemitowania, w zależności od poziomu EBIDTA, nie mniej niż 224.000 akcji. Emisja akcji będzie
mogła zostać przeprowadzona przez Zarząd Spółki w oparciu o kapitał docelowy, bez względu na
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stanowisko Walnego Zgromadzenia.
Z kolei na podstawie uchwały Rady Nadzorczej z dnia 24 lutego 2011 roku nr 2/03/2011 Zarząd jest
upoważniony do wyemitowania w ramach kapitału docelowego 60.000 akcji z przeznaczeniem do
objęcia dla Pana Rafała Małeckiego – doradcy Zarządu.
8.2.4

Ryzyko zawieszenia notowań akcji Emitenta

Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu (ASO) może zawiesić obrót instrumentami finansowymi
Emitenta na okres do trzech miesięcy w przypadku gdy: Emitent narusza przepisy obowiązujące
w Alternatywnym Systemie, gdy wymaga tego bezpieczeństwo interes uczestników obrotu lub na
wniosek Emitenta. Ponadto zgodnie z § 16 Regulaminu ASO, jeżeli Emitent nie wykonuje obowiązków
określonych w Rozdziale V Regulaminu ASO, do których należą m.in. obowiązek przestrzegania zasad
i przepisów obowiązujących w systemie (§ 14 Regulaminu ASO), obowiązek niezwłocznego
informowania Organizatora Alternatywnego Systemu o planach związanych z emitowaniem
instrumentów finansowych (§ 15 Regulaminu ASO) oraz obowiązki informacyjne (§ 17 Regulaminu
ASO), wówczas Organizator Alternatywnego Systemu może:
−

upomnieć Emitenta, a informację o upomnieniu opublikować na swojej stronie
internetowej;

−

zawiesić obrót instrumentami finansowymi Emitenta, przy czym zawieszenie to może
nastąpić na okres nie dłuższy niż jeden miesiąc.

8.2.5

Ryzyko wykluczenia akcji Emitenta z obrotu na rynku NewConnect

Organizator ASO wyklucza z obrotu instrumenty finansowe Emitenta w przypadku, gdy:
•

ich zbywalność stała się ograniczona,

•

w przypadku zniesienia ich dematerializacji,

•

na żądanie Komisji Nadzoru Finansowego zgłoszone zgodnie z przepisami prawa.

Organizator Alternatywnego Systemu może wykluczyć instrumenty finansowe z obrotu:



na wniosek Emitenta, z zastrzeżeniem możliwości uzależnienia decyzji w tym zakresie od
spełnienia przez Emitenta dodatkowych warunków,




jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu,
wskutek ogłoszenia upadłości Emitenta albo w przypadku oddalenia przez sąd wniosku o
ogłoszenie upadłości z powodu braku środków w majątku Emitenta na zaspokojenie
kosztów postępowania,




wskutek otwarcia likwidacji Emitenta.
Przed podjęciem decyzji o wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu Organizator
Alternatywnego Systemu może zawiesić obrót tymi instrumentami finansowymi.

Ponadto zgodnie z § 16 Regulaminu ASO, jeżeli Emitent nie wykonuje obowiązków określonych w
Rozdziale V Regulaminu ASO, do których należą m.in. obowiązek przestrzegania zasad i przepisów
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obowiązujących w systemie (§ 14 Regulaminu ASO), obowiązek niezwłocznego informowania
Organizatora Alternatywnego Systemu o planach związanych z emitowaniem instrumentów
finansowych (§ 15 Regulaminu ASO) oraz obowiązki informacyjne (§ 17 Regulaminu ASO), wówczas
Organizator Alternatywnego Systemu może wykluczyć instrumenty finansowe emitenta z obrotu w
alternatywnym systemie.
8.2.6

Ryzyko nałożenia na Emitenta kar administracyjnych przez Komisję
Finansowego w przypadku niedopełnienia wymaganych prawem obowiązków

Nadzoru

Niedopełnienie przez Emitenta obowiązku zgłoszenia w ciągu 14 dni faktu wprowadzenia do
alternatywnego systemu obrotu instrumentów finansowych do ewidencji prowadzonej przez Komisję
Nadzoru Finansowego może, zgodnie z art. 10 ust 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie
publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu
oraz o spółkach publicznych (Dz.U.05.184.1539 z późn. zm.), pociągać za sobą karę administracyjną to
jest karę pieniężną do wysokości 100.000 złotych (sto tysięcy złotych) nakładaną przez KNF.
Ponadto KNF może nałożyć na Emitenta inne kary administracyjne za niewykonanie obowiązków
wynikających z powołanej powyżej ustawy o ofercie publicznej oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku
o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U.05.183.1538 z późn. zm.)

9 Dane o Emitencie
9.1

Zwięzła historia Emitenta i opis działalności Emitenta

9.1.1

Tworzenie i rozwój Grupy Kapitałowej

Spółka Digital Avenue S.A. została powołana na podstawie Aktu Założycielskiego z 19 kwietnia 2007
roku z inicjatywy MCI Management S.A. Początkowy kapitał założycielski wynosił 642 tys. zł. i dzielił się
na 642 000 akcji o równej wartości nominalnej 1,00 zł. MCI objęło 100% kapitału zakładowego po cenie
emisyjnej równej wartości nominalnej wynoszącej 1,00 zł. Spółka została zarejestrowana w Krajowym
Rejestrze Sądowym 14.06.2007 r.
Powołanie Digital Avenue S.A. było pierwszym etapem przygotowania projektu polegającego na
stworzeniu grupy medialnej o znaczącej pozycji w sektorze mediów cyfrowych, zdolnej do skutecznego
konkurowania na rynku mediów internetowych.
W początkowym okresie, w celu stworzenia internetowej grupy medialnej Emitent:
1) przejął 50,1% udziałów Streemo Sp. z o.o., będącej właścicielem multimedialnego serwisu
społecznościowego streemo.pl (kwiecień 2007 r.),
2) przejął 87,1% udziałów spółki Iplay Sp. z o.o. , będącej pierwszym w Polsce sprzedawcą legalnej
muzyki przez Internet (maju 2007 roku), a następnie w sierpniu 2008 roku zwiększył swój udział do
97,56% kapitału zakładowego,
3) zakupił 74% udziałów w spółce Medousa Sp. z o.o., która jest

właścicielem rozrywkowych
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serwisów internetowych: fotosik.pl, sms.pl, supergry.pl, blopix.pl, wielokont.pl, foreo.pl o łącznej
oglądalności przekraczającej 2 miliony realnych użytkowników miesięcznie Real Users (osoby,
które dokonały co najmniej jednej odsłony na badanej witrynie w danym miesiącu) miesięcznie wg
Megapanel PBI/Gemius (październik 2010 r.),
4) nabył 14% w kapitale zakładowym spółki Can’t Stop Games Sp. z o.o. (listopada 2007 r.),
zwiększając w marcu 2008 roku swój udział kapitału w tej spółce do 30% udziału w kapitale
zakładowym.
Następnie, Emitent w ramach realizacji strategii Grupy Kapitałowej zakładającej ograniczenie
ekspozycji kapitałowej w projekty i koncentracji na rozwoju podstawowego aktywa Emitenta - Medousa
Sp. z o. o.:
1) zbył w lipcu 2008 roku posiadane udziały w Streemo Sp. z o.o. na rzecz One-2-One S.A.,
2) zbył w styczniu 2009 roku posiadane udziały w Can't Stop Games Sp. z o.o. na rzecz WAY7
Limited z siedzibą Limassol, Cypr. Pomiędzy WAY7 Limited,
3) zbył w we wrześniu 2009 roku posiadane udziały w Iplay Sp. z o.o. na rzecz Avantis S.A.
W efekcie koncentracji działań Emitenta na rozwoju Medousa Sp. z o.o. spółka ta od początku 2009
roku skupiała swoje działania na rozwoju głównego serwisu spółki – www.fotosik.pl, a w szczególności
na jego monetyzacji i zwiększeniu udziału opłat za usługi oraz wpływów z reklam rozliczanych
w modelu CPA (cost-per-action) i CPL (cost-per-lead). Wprowadzone opłaty dla użytkowników serwisu
za wykorzystany transfer danych okazały się sukcesem i doprowadziły do ponad 3-krotnego wzrostu
średniorocznego wpływu z opłat abonamentowych. Serwis fotosik.pl podlegał ciągłemu doskonaleniu,
efektem czego w dniach 15-16 listopada 2010 r. wprowadziła nową wersję portalu internetowego
Fotosik.pl. Obecnie serwis Fotosik.pl jest największym społecznościowym portalem fotograficznym
w Polsce i stanowi główne źródło przychodów spółki Medousa.
Jednocześnie w wyniku realizacji strategii zmierzającej do uporządkowania struktury grupy, Emitent
w czwartym kwartale 2009 roku zakończył proces restrukturyzacji kosztowej, który zaowocował
zdecydowanym obniżeniem

kosztów operacyjnych Emitenta.

W dniu 31 marca 2010 roku pomiędzy Emitentem a wspólnikami spółki Styl.Media Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością – Piotrem Wąsowskim i Piotrem Bocheńczakiem zawarta została
Umowa Inwestycyjna (dalej „Umowa Inwestycyjna”) na mocy, której Emitent nabył wszystkie 100
udziałów tej spółki, przy czym rozliczenie ceny za nabywane udziały nastąpiło w związku z objęciem
w dniu 8 kwietnia 2010 roku przez wspólników spółki Styl.Media Sp. z o.o. Akcji Serii C. Spółka
Styl.Media Sp. z o.o. jest

właścicielem portalu life-stylowego Styl.fm. to jeden z czołowych

i niezależnych portali internetowych skierowanych do kobiet o tematyce związanej z szeroko pojętym
stylem życia, modą i urodą. W dniu 21 lutego 2011 roku doszło do połączenia Emitenta ze spółką
Styl.Media Sp. z o.o. przez przejęcie aktywów tej ostatniej.
W dniu 28 października 2010 r. Emitent dokonał nabycia portalu internetowego Przepisy-
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Kuchenne.info, włączając go w ramy serwisu Styl.fm. Dzięki temu oferta serwisu Styl.fm została
uzupełniona o treści skierowane do osób zainteresowanych sztuką gotowania, przepisami kulinarnymi
oraz dietami. Oglądalność portalu Przepisy-Kuchenne wynosi ok. 161 tysięcy realnych użytkowników
miesięcznie i ok. 420 tysięcy odsłon (dane na podstawie badań Megapanel PBI/Gemius, sierpień 2010
r.).
Emitent poprzez pracę nad jakością contentu publikowanego dotąd w serwisie Przepisy-kuchenne oraz
wykorzystanie efektu synergii z contentem Styl.fm oczekuje dalszego wzrostu oglądalności Grupy
Styl.fm oraz dalszego wzrost wyników finansowych osiąganych przez portale zarządzane przez
Emitenta.
9.1.2

Emisja akcji serii A i B

W celu sfinansowania przejęcia Medousa Sp. z o.o. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta
w dniu 17 lipca 2007 roku podjęło uchwałę o emisji nowych akcji na okaziciela serii B, objętych
w drodze oferty prywatnej w ilości 209 322 przez 46 inwestorów.
W dniu 24 sierpnia 2007 roku wszystkie akcje Emitenta, tj.:
1)

akcje serii A w liczbie 642.000 o wartości nominalnej 1,00 zł każda,

2)

akcje serii B w liczbie 209.322 o wartości nominalnej 1,00 zł każda (wraz z PDA do tych akcji)
zostały wprowadzone na rynek NewConnect.

W dniu 1 kwietnia 2008 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta, w celu zwiększenia
płynności akcji wprowadzonych do obrotu na rynku NewConnect uchwaliło obniżenie wartości
nominalnej wszystkich akcji z 1,00 zł (jeden złoty) do 0,10 zł (dziesięciu groszy) przy jednoczesnym
proporcjonalnym zwiększeniu ich ilości to jest z 851.322 (osiemset pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta
dwadzieścia dwa) do 8 513 220 (słownie: osiem milionów pięćset trzynaście tysięcy dwieście
dwadzieścia) sztuk akcji. Wymiana akcji zarejestrowanych w KDPW S.A. miała miejsce 16 czerwca
2008r.
9.1.3

Umowa Inwestycyjna i Emisja akcji serii C

W wyniku zawartej w dniu 31 marca 2010 roku Umowy Inwestycyjnej, Emitent nabył 100% udziałów
w Spółce Styl.Media Sp. z o.o. Spółka Styl.Media Sp. z o.o., jest wydawcą portalu Styl.fm - jednego z
czołowych niezależnych portali internetowych skierowanych do kobiet o tematyce związanej
z szeroko pojętym stylem życia, modą i urodą. Portal rozwijany jest w oparciu o jego współtworzenie
przez użytkowników. Portal posiada największy w polskim Internecie katalog fryzur, mody, manicure
i makijaży. Czytelniczki dodały do galerii portalu łącznie ok. 400 000 zdjęć w kategorii Uroda i Moda.
Większość przychodów wydawca Styl.fm osiąga na rynkach reklamy internetowej, płatnych
abonamentów za korzystanie z usług internetowych oraz z działalności e-commerce W 2009 roku
Spółka Styl.Media osiągnęła 376 tys. zł zysku EBITDA przy przychodach ze sprzedaży na poziomie
ponad 2 mln zł. Zysk netto wyniósł ponad 273 tys. zł. Według wyników badania polskiego Internetu
Megapanel portal Styl.fm osiągnął oglądalność na poziomie 958 tysięcy Real Users, a liczba odsłon
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stron portalu w tym okresie wyniosła ponad 25 mln miesięcznie, co dało mu jedno z czołowych miejsc
w rankingu popularności niezależnych portali o tematyce Styl Życia. (Źródło: Megapanel PBI/Gemius,
styczeń 2011 r.).
Zgodnie z Umową Inwestycyjną cena sprzedaży 100% udziałów spółki STYL.MEDIA Sp. z o.o.
ustalona została na łączną kwotę 1.849.998,62 zł. Cena sprzedaży udziałów jest wynikiem dokonanej
przez strony Umowy Inwestycyjnej wyceny porównawczej spółki STYL.MEDIA Sp. z o.o.
przeprowadzonej w odniesieniu i w stosunku do liczby unikalnych użytkowników (UU), odsłon oraz
wyników finansowych Medousa Sp. z o.o. Jednocześnie, na podstawie Umowy Inwestycyjnej
udziałowcy STYL.MEDIA Sp. z o.o. zobowiązani byli do objęcia 2.228.914 sztuk Akcji Serii C
wyemitowanych przez Digital Avenue S.A. o łącznej wartości 1.849.998,62 zł, tj. po cenie emisyjnej
wynoszącej 0,83 zł (osiemdziesiąt trzy grosze), ustalonej jako ważona obrotem średnia cena akcji
Emitenta, wynikająca z 90 (dziewięćdziesięciu) kolejnych średnich notowań (czyli średnia z cen
otwarcia, minimalna, maksymalna, zamknięcia) akcji na rynku NewConnect Giełdy Papierów
Wartościowych S.A. w Warszawie (GPW), z okresu od dnia 03 listopada 2009 roku do dnia 16 marca
2010 roku.
Objęcie Akcji Serii C, w celu realizacji opisanych ustaleń nastąpiło w dniu 8 kwietnia 2010 roku,
w wyniku podjęcia przez Zarząd Spółki uchwały Nr 1/04/2010 w przedmiocie podwyższenia kapitału
zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego. Akcje serii C odpowiadają 21% w podwyższonym
kapitale zakładowym Emitenta i dają prawo do 21% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
W dniu 1 czerwca 2010 roku, na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla WrocławiaFabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w wyniku rejestracji zmian Statutu
Emitenta, kapitał zakładowy Emitenta został podwyższony o emisję Akcji serii C. W wyniku
zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego kapitał zakładowy Digital Avenue S.A. został
podwyższony z kwoty 851 322, 00 zł do kwoty 1 074 213, 40 zł i dzieli się na 10 742 134 akcji zwykłych
na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł.
Piotr Wąsowski i Piotr Bocheńczak zobowiązali jednocześnie wobec Emitenta do niesprzedawania
objętych przez siebie akcji. Zgodnie z zobowiązaniem Piotr Wąsowski i Piotr Bocheńczak nie mogą
sprzedawać akcji w ogóle w okresie 12 miesięcy od dnia ich objęcia. Po upływie tego okresu
uprawnieni są do zbycia części przysługujących im akcji, natomiast zobowiązanie do niesprzedawania
akcji wygasa po upływie 24 miesięcy od dnia objęcia. Ograniczenia w obrocie Akcjami Serii C
wynikające z Umowy Inwestycyjnej przedstawione zostały w pkt. 4.2.2. Dokumentu.
Piotr Wąsowski zobowiązał się również, że za wyjątkiem ważnych powodów określonych w Umowie
Inwestycyjnej nie złoży rezygnacji z pełnionej funkcji Prezesa Zarządu Emitenta przez okres nie krótszy
niż 12 miesięcy. Uzgodniono jednocześnie, Piotr Wąsowski, przez okres nie krótszy niż dwanaście
miesięcy od dnia zawarcia Umowy Inwestycyjnej, pozostanie w Zarządzie Styl.Media Sp. z o.o. Z kolei
Piotr Bocheńczak, co najmniej przez ten sam okres kierował będzie działem IT w Styl.Media Sp. z o.o.
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9.1.4

Połączenie ze spółką zależną Styl.Media Sp. z o.o.

W związku z nabyciem 100% udziałów spółki Styl.Media Sp. z o.o., Emitent przeprowadził analizy pod
kątem zasadności połączenia spółek w obrębie Grupy Kapitałowej: Digital Avenue S.A. oraz Styl.Media
Sp. z o.o. Przewidywane znaczne oszczędności kosztów operacyjnych oraz podatkowych
zadecydowały o przeprowadzeniu procesu połączenia obu spółek.

W dniu 14 grudnia 2010 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Digital Avenue S.A.
oraz Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Styl.Media Sp. z o.o. podjęły uchwały o połączeniu
spółek, zgodnie z planem połączenia ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 209/2010
(3567), poz. 13021 z dnia 26 października 2010 roku.

Zgodnie z planem połączenia spółek, połączenie nastąpiło w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, art. 515 § 1
KSH oraz 516 § 6 KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Styl.Media Sp. o.o. (Spółki
Przejmowanej) na spółkę Digital Avenue S.A. (Spółkę Przejmującą) bez podwyższenia kapitału
zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez wymiany akcji Spółki Przejmowanej na udziały Spółki
Przejmującej. W wyniku Połączenia Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia
likwidacji.

W związku z Połączeniem przyznano Panu Piotrowi Wąsowskiemu oraz Panu Piotrowi Bocheńczakowi,
członkom Zarządu Spółki Przejmowanej, prawo do łącznego powoływania lub odwoływania jednego
członka Rady Nadzorczej Spółki Przejmującej, tak długo jak będą posiadać oni łącznie co najmniej 10%
(dziesięć procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Zakończenie procesu łączenia Spółek, nastąpiło w wyniku postanowienia Sądu Rejonowego dla
Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS z dnia 21 lutego 2011 roku, na
podstawie którego nastąpił wpis połączenia Spółek do Krajowego Rejestru Sądowego.

Wraz z połączeniem Spółek przeniesiona została dotychczasowa siedziba Emitenta z Wrocławia do
Warszawy.
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9.1.5

Podstawowe informacje na temat powiązań organizacyjnych lub kapitałowych Emitenta,
mających istotny wpływ na jego działalność, ze wskazaniem istotnych jednostek jego
grupy kapitałowej, z podaniem w stosunku do każdego z nich co najmniej nazwy, formy
prawnej, siedziby, przedmiotu działalności i udziału Emitenta w kapitale zakładowym i
ogólnej liczbie głosów

Na dzień zatwierdzenia niniejszego dokumentu w skład grupy kapitałowej Digital Avenue, oprócz Digital
Avenue S.A. – jako jednostki dominującej wchodzi spółka Medousa Sp. z o.o. jako jednostka zależna.

Dane jednostki zależnej – Medousa Sp. z o.o.
Firma:

Medousa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba:

Rybnik

Adres:

ul. Wiejska 2 , 44-200 Rybnik

Telefon:

0 32 422 94 55

Faks:

0 32 422 94 83

Adres poczty elektronicznej:

biuro@medousa.pl

Adres strony internetowej:

www.medousa.pl

NIP:

642 290 98 71

REGON:

240 150 601

KRS:

0000240344

Udział Emitenta:

74%

W okresie od dnia 1 kwietnia 2010 roku do dnia 20 lutego 2011 roku (dzień poprzedzający datę
połączenia) w skład Grupy Kapitałowej Emitenta wchodziła również, jako spółka w 100% zależna
Spółka Styl.Media Sp. z o.o. Z dniem 21 lutego 2011 roku Emitent połączył się przez przejęcie całości
aktywów ze wskazaną Spółką, która w efekcie przestała istnieć.
Dane jednostki zależnej (posiadającej ten status do 20 lutego 2011) – Styl.Media Sp. z o.o.
Firma:

Styl.MediaSpółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba:

Warszawa

Adres:

ul. Smolna 10/15, 00-375 Warszawa

Telefon:

0 22 627 37 58

Faks:

0 22 627 37 58

Adres poczty elektronicznej:

biuro@styl.fm

Adres strony internetowej:

www.styl.fm

NIP:

525 244 16 11

REGON:

141 587 480

KRS:

0000314266
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9.2

Firma:

Styl.MediaSpółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Udział Emitenta:

100%

Rynek działania

9.2.1

Ogólne informacje o rynku

Digital Avenue S.A. to grupa kapitałowa skupiająca spółki internetowe działające w sektorach: lifestyle
i rozrywka. Stawia sobie za cel rozwój i zwiększanie wartości swoich przedsięwzięć poprzez
dostarczania treści, usług, rozrywki i nowych rozwiązań na portalach tematycznie związanych z szeroko
pojętym stylem życia. Digital Avenue S.A. nadzoruje spółki portfelowe oraz wspiera ich rozwój.
Digital Avenue S.A. zarządza marką – Styl.fm. oraz fotosik.pl Jest to grupa portali i usług
internetowych skupiająca innowacyjne projekty internetowe i mobilne, wokół których budowane są
wirtualne społeczności. Swoim zasięgiem obejmuje już ponad 3 miliony użytkowników.
Strategia Spółki zakłada realizacje innowacyjnych przedsięwzięć na bazie już istniejących aktywów,
a także poprzez przejęcia serwisów internetowych w najbardziej rentownych kategoriach tematycznych.
Celem Digital Avenue S.A. jest osiągnięcie pozycji lidera w zakresie zasięgu, jakości contentu oraz
rozrywki internetowej w kategorii Lifestyle i Rozrywka.

Rynek internetowy:
• Według danych za rok 2009 liczbę internautów w Polsce szacuje się na ponad 17,3 mln [źródło:
GfK Net Index 03.2009]

• W porównaniu z 2008 r. liczba internautów wzrosła o 1,4 mln osób (4,4 pkt proc.), co jest lepszym
wskaźnikiem wzrostu niż te notowane w latach 2008 i 2007 (Raport IAB 2009). Tendencja ta
wykazuje charakter wzrostowy i w ocenie Emitenta utrzymywać będzie się również w latach 2011 2012.
• Rynek Internetu w Polsce znajduje się w fazie dynamicznego rozwoju. Coraz więcej osób korzysta z
Internetu. Penetracja rynku internetowego, wynosi ponad 53%. Średnia wartość penetracji w Unii
Europejskiej to 64%. [źródło: opracowanie własne Emitenta na podstawie danych Komisji
Europejskiej]. Należy się spodziewać, że po okresie spowolnienia dynamiki wzrostu wywołanego
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kryzysem w roku 2009, tendencja wzrostowa wykazywać będzie zwiększoną dynamikę.
• Istotnym elementem rozwoju tego rynku są również działania zmierzające do zapewnienia dostępu
do Internetu szerokopasmowego.

Rynek e-commerce:
• Rynek e-commerce znajduje się w fazie permanentnego wzrostu. Sprzedaż za pośrednictwem sieci
internetowej wciąż rośnie w tempie dwucyfrowym. (Gazeta Prawna, 29.09.2009r.),
• w 2009 roku zanotowano 67% internautów, którzy kupili kiedykolwiek coś przez Internet
( www.internetstats.pl ),
• w 2010 roku wartość transakcji zawartych za pośrednictwem sieci wzrosła o około 17-18 proc.
w stosunku do 2009 roku, przekraczając 15,5 mld złotych. Udział e-commerce w handlu
detalicznym zacznie się powoli zbliżać do 3 proc. Za pośrednictwem sklepów internetowych
wydanych na zakupy online zostało 39,69 proc. pieniędzy, czyli 5,33 mld zł, co oznacza wzrost
roczny 17,66 proc. [wg danych Stowarzyszenia Marketingu Bezpośredniego],
• w latach 2011 – 2012, wg szacunków Emitenta utrzymana zostanie tendencja wzrostowa rynku ecommerce.

Rynek reklamy internetowej:
• Reklama internetowa stała się już bardzo istotnym medium dla reklamodawców i stanowi
najbardziej dynamicznie rozwijający się segment reklamy.
• Rozwój poszczególnych rynków powoduje, że znikają bariery w kanałach dystrybucji mediów
(komputer, telefon, urządzenie przenośne, konsola) w pracy, w domu, w kawiarni - treści przestają
być ograniczone przez technologie, dzięki czemu ich rozwój przebiega w dynamiczny sposób.
• Segmentem, który odnotowuje w Polsce dynamiczny wzrost, jest mobilny dostęp do Internetu.
Według danych UKE z czerwca 2009 r. w okresie tym było w Polsce około 1,8 mln modemów
2G/3G. Oznacza to przyrost o ponad milion kart w ciągu roku (Raport IAB 2009).
• Wg szacunków IAB Polska wartość polskiego rynku reklamy w Internecie osiągnęła w 2009 roku
wartość 1 373 mln złotych, co oznacza wzrost w stosunku do 2008 roku o 12,9% (badanie PwC,
„IAB AdEx 2009”). Raport z badania IAB AdEx przeprowadzanego przez PwC wskazuje, że
wartość rynku reklamy internetowej w Polsce w pierwszym półroczu 2010 roku wyniosła 777
mln zł., co w porównaniu do 658 mln zł odnotowanych w tym samym okresie ubiegłego roku,
oznacza prawie 20% wzrost rynku.
• Raport z badania IAB AdEx przeprowadzanego przez PwC wskazuje, że wartość rynku reklamy
internetowej w Polsce w pierwszym półroczu 2010 roku wyniosła 777 mln zł., co w porównaniu do
658 mln zł odnotowanych w tym samym okresie ubiegłego roku, oznacza prawie 20% wzrost rynku.
• Wzrost wartości rynku reklamy w 2010 roku szacuje się obecnie na niecałe 3%. Rok 2010 to
niewątpliwie rok telewizji, Internetu i kina. Wydatki reklamowe w Internecie wzrosną o ponad 20%,
kinach – 13% a stacjach telewizyjnych – o ponad 4% (Raport IAB 2009)
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• Po pierwszym kwartale 2010 specjaliści ZenithOptimedia szacowali, że w całym roku 2010 rynek
wzrośnie

jedynie o 1,2%. Katastrofa samolotu prezydenckiego w Smoleńsku w kwietniu br.

wymusiła chwilowe zahamowanie inwestycji reklamowych, szczególnie w telewizji i dziennikach.
Pomimo to 2010 rok dla rynku reklamy zakończy się lepszym wynikiem niż szacowano na początku
roku i wyniesie 3%. Bardziej odczuwalny wzrost o 6,8% może nastąpić dopiero w 2011 r. Duże
nadzieje i oczekiwania względem wzrostu wydatków reklamowych w Polsce pokładane są w roku
2012 r. i wiążą są z Mistrzostwami Europy w piłce nożnej Euro 2012. (www.media2.pl)
• udział reklamy internetowej w rynku reklamy wykazuje trend wzrostowy przekraczając w 2010 roku
11% tego rynku. W ramach rynku reklamy internetowej, magazyny internetowe stanowić będą w
2010 roku ok. 10%. Z kolei na podstawie danych z lat poprzednich Emitent szacuje, że wartość
reklamy w segmencie internetowych magazynów dla kobiet to minimum 100 mln zł rocznie, przy
czym w ocenie Emitenta internetowe media kobiece posiadają bardzo duży potencjał wzrostu
przychodów.
• Z kolei według domu mediowego Starlink, szacowana wartość polskiego rynku reklamowego
w 2010 r. wyniosła 7,3 mld zł, czyli wzrosła o 4,5 proc. wobec roku 2009. Specjaliści Starlink
szacują, że tegoroczny wzrost może sięgnąć 6%. Jako beneficjent największego wzrostu
wskazywany jest rynek reklamy internetowej. W 2010 roku jego wartość przekroczyła 1 mld zł
(wzrost o ponad 23% w stosunku do 2009 r.).

Zdaniem Zarządu Digital Avenue S.A. także w 2011 r. spółka zamierza rosnąć zdecydowanie
szybciej niż rynek. Przyczynią się do tego m.in. nowe umowy podpisane w bieżącym roku oraz nowe
projekty o których Digital Avenue S.A. zamierza poinformować w najbliższych miesiącach. Spółka na
bieżąco prowadzi rozmowy o zacieśnianiu współpracy z innymi grupami medialnymi.
9.2.2

Informacje o podstawowych produktach i usługach

9.2.2.1

Profil działalności Emitenta

Obszarami biznesowego zainteresowania Emitenta są takie sfery życia jak: styl życia, rozrywka, moda i
uroda. W powyższym zakresie Emitent działa w ramach branży mediów internetowych, skupiając się na
prowadzeniu i rozwoju:
•

•

portali internetowych o charakterze:
o

publicystycznym / poradnikowym - styl.fm

o

społecznościowym - fotosik.pl, wielokont.pl, blopix.pl

o

dyskusyjnym – foreo.pl

portali i contentu dla użytkowników telefonów komórkowych – sms.pl

W związku z finalizacją procesu sprzedaży Iplay Sp. z o.o. w trzecim kwartale 2009 r. zarząd Digital
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Avenue S.A. koncentruje się obecnie na rozwoju Medousa Sp. z o.o. - największej spółki wchodzącej
w skład Grupy Kapitałowej Emitenta oraz rozwoju portalu Styl.fm oraz na pozyskaniu nowych serwisów
i innych podmiotów.

Do najważniejszych źródeł przychodów Grupy Emitenta zaliczyć należy:
•

przychody z tytułu reklamy internetowej

•

przychody z tytułu abonamentów za dostęp do usług dodatkowych

•

przychody z tytułu handlu internetowego (ecommerce), w tym

•

sprzedaż produktów mobilnych i rozwiązań dla klientów korporacyjnych

Struktura przychodów Grupy przedstawia się następująco:

Źródło: Emitent

9.2.2.2

Wiodące portale

Styl.Media Sp. z o.o.

Medousa Sp. z o.o.

Kobiety, Styl Życia

Styl Życia, Rozrywka, Społeczności,Technologie
w grupie DA od 2007 roku

w grupie DA od Q2 2010 roku

9.2.2.3

Działalność Medousa Sp. z o.o.

Medousa Sp. z o.o. skupia innowacyjne projekty internetowe, wokół których budowane są wirtualne
społeczności, dzięki ciekawej zawartości serwisów, zarówno rozrywkowej jak i też użytkowej,
skierowanej do odbiorców w szerokim przedziale wiekowym. Medousa Sp. z o.o. swoim zasięgiem
obejmuje około trzy miliony użytkowników. Zdobyta w ten sposób popularność serwisów
internetowych

umożliwia

zawieranie

korzystnych

umów

z

reklamodawcami wynajmującymi

powierzchnie reklamowe na łamach witryn internetowych Spółki. Medousa Sp. z o.o. jest właścicielem
następujących witryn internetowych (największe z nich):
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•

www.fotosik.pl

•

www.sms.pl

•

www.foreo.pl

•

www.supergry.pl

•

www.blopix.pl

•

www.wielokont.pl.

Celem strategicznym firmy Medousa Sp. z o.o. jest uzyskanie pozycji lidera rozrywki internetowej
i mobilnej za pomocą serwisów www.fotosik.pl oraz www.sms.pl, a także budowanie i przejmowanie
nowych serwisów w celu zwiększania udziału w rynku.
Portal fotograficzny - FOTOSIK.PL - pierwszy i największy w Polsce serwis umożliwiający
udostępnianie w Internecie zdjęć i filmów.
Jest to serwis społecznościowy dzięki któremu można tworzyć albumy grupowe zdjęć, fotoforum,
komentować, oceniać i hostować zdjęcia.
Serwis posiada 590 tys. zarejestrowanych
kont użytkowników, którzy dodali już w sumie
ponad

48

mln

zdjęć.

Każdego

dnia

dodawanych jest średnio 40 tys. nowych zdjęć.

Oglądalność: ok. 2 mln realnych użytkowników
miesięcznie (źródło: Megapanel 01’2011)
Profil użytkownika: Aż 65% to ludzie młodzi do
34

roku

życia.

Kobiety

jak

i mężczyźni

korzystają z Fotosika w niemalże równym
stopniu: 51% to mężczyźni a 49% to kobiety.
W ramach rozwoju Medousa Sp. z o.o.,
szczególny nacisk kładzie się na rozbudowę
funkcjonalności

dla

użytkowników

serwisu.

Wprowadzone w dniach 15-16 listopada 2010
roku zmiany w ramach prac nad poprawą
jakości i wizerunku serwisów należących do
grupy

kapitałowej

Digital

Avenue

S.A.

zwiększyły

atrakcyjność

serwisu

dla

potencjalnych

reklamodawców.

BLOPIX.PL - serwis umożliwiający prowadzenie fotobloga, czyli internetowego dziennika ze zdjęciami.
Jego główną treść stanowią zdjęcia i obrazy. Użytkownicy mają prawo do publikowania własnych prac
oraz komentowania i oceniania prac innych użytkowników. Blopix.pl jest rozszerzeniem funkcjonalności
podstawowej fotosik.pl.
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FOREO.PL - jest serwisem akumulującym fora internetowe. Powstał w związku z dużym
zainteresowaniem użytkowników fotosik.pl forami i wymianą informacji poprzez fora. Użytkownik może
tworzyć własne forum dyskusyjne i utrzymywać je za darmo. Administrator forum otrzymuje swoją
instalację znanego narzędzia do forum – phpBB – którą może w pełni zarządzać. Serwis daje
możliwość dodawania zdjęć do wiadomości, a co najważniejsze - dzieli się przychodami z reklam
z właścicielami forum.

SUPERGRY.PL- serwis, który zawiera zbiór gier flash. Pozwala na granie on-line w gry wybierane
spośród różnych kategorii. Rankingi i statystyki umożliwiają rywalizację pomiędzy graczami.

SMS.PL- serwis rozrywkowy branży GSM, skierowany do posiadaczy telefonów komórkowych. Oferuje
szeroki katalog gadżetów telefonicznych, takich jak dzwonki, logo, tapety, animacje, motywy i gry java.
W portalu znajduje się także bramka sms, obszerny katalog telefonów, zbiór gotowych sms-ów oraz
inne informacje o telefonach komórkowych.

W kolejnych okresach w zamierzeniach Emitenta jest przebudowa serwisu supergry.pl oraz sms.pl.
Serwisy te wymagają przemodelowania i zmiany modelu biznesowego.

WIELOKONT.PL - to usługa przeznaczona dla serwisów społecznościowych. Umożliwia ich
użytkownikom pobieranie danych kontaktowych z książek e-mailowych najpopularniejszych serwisów
pocztowych, takich jak: gmail.com, gazeta.pl, interia.pl, onet.pl, wp.pl, o2.pl, neostrada.pl.

Strategicznym kierunkiem rozwoju Medousa Sp. z o.o. stał się rozwój usług, za które użytkownicy będą
płacić mini opłaty i abonamenty. Kierunek ten powinien zdywersyfikować źródła przychodów spółki.
W lutym 2009 roku spółka wprowadziła dla użytkowników opłaty za transfer danych korzystających
z hot link (linkowanie kontentu z serwerów Medousa Sp. z o.o. do serwisów użytkowników), co
spowodowało istotny wzrost przychodów spółki oraz pozwoliło zoptymalizować koszty technologii, które
rosną wraz z liczbą przechowywanych i serwowanych zdjęć i obrazów. Kolejnym projektem, który może
zostać zrealizowany jest przygotowanie serwisu, za pośrednictwem którego użytkownicy będą mogli
odpłatnie udzielać praw do swoich zdjęć.
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9.2.2.4

Portal Styl.fm

Styl.fm to portal, który został włączony do produktów Emitenta w związku z przejęciem Spółki
Styl.Media Sp.o.o. Od dnia połączenia ze
wskazaną

spółką

bezpośrednio

jest

przez

on

zarządzany

Emitenta.

Portal

inspirowany jest przez zagraniczne, lifestylowe
serwisy

kobiece,

o

tematyce

związanej

z szeroko pojętym stylem życia, modą, urodą,
kulinariami, zdrowiem , psychologią i in. Grupą
docelową

są

głównie

kobiety

młode,

mieszkanki miast, przywiązujące dużą wagę
do własnego wyglądu i rozwoju. Na łamach
portalu Styl.fm znajdują się zapowiedzi imprez
modowych, galerie z najnowszymi kolekcjami
marek

odzieżowych

oraz

pokazów

najważniejszych projektantów mody. Styl.fm to
także platforma wymiany informacji i poglądów
osób

zainteresowanych

tą

tematyką.

Użytkownicy mają możliwość uczestnictwa w
życiu portalu poprzez dodawanie zdjęć i
komentarzy

w

największym

w

polskim

Internecie Katalogu Fryzur, mody, manicure i
makijaży. Dzięki specjalnym konkursom użytkowniczki mają możliwość zdobycia nagród w postaci
markowych kosmetyków lub odzieży.
Oglądalność: 958 tysięcy użytkowników, ponad 25 milionów odsłon stron miesięcznie (źródło:
Megapanel 01’2011). Wśród niezależnych portali o tematyce „styl życia”, jest jednym z największych
portali pod względem liczby odsłon.
Profil użytkowniczki: Ponad 68% użytkowników to kobiety, 77% w wieku 15-45 lat, 67% ma
wykształcenie średnie lub wyższe, 75% od co najmniej 2 lat korzysta z Internetu, a 81% codziennie.

Przepisy-Kuchenne.info- od października 2010 r. w ramy serwisu Styl.fm włączono nowy portal
internetowy. Dzięki temu oferta serwisu Styl.fm została uzupełniona o treści skierowane do osób
zainteresowanych sztuką gotowania, przepisami kulinarnymi oraz dietami. Serwis zawiera m.in. ciągle
zwiększającą się liczbę przepisów, tabele kaloryczne, najpopularniejsze diety czy filmy kulinarne.
Oglądalność portalu Przepisy-Kuchenne wynosi ok. 161 tysięcy realnych użytkowników
miesięcznie i ok. 420 tysięcy odsłon (dane na podstawie badań Megapanel Gemius/PBI, Sierpień
2010 r.).
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9.2.3

Współpraca z partnerami w zakresie rynku reklamy

W dniu 1 listopada 2010 roku Emitent podpisał umowę partnerską z siecią reklamową Arbomedia
Polska Sp. z o.o., która określa zasady udostępniania powierzchni reklamowej przez serwisy
internetowe należące do Digital Avenue w celu zamieszczania na niej reklam dostarczanych przez
Arbomedia. Zawarta umowa zastępuje dotychczasowe umowy pomiędzy Arbomedia a poszczególnymi
spółkami należącymi do Grupy Kapitałowej Digital Avenue S.A. i stanowi element strategii zmierzającej
do lepszego wykorzystania synergii w Grupie Kapitałowej Digital Avenue.
Arbomedia jest najważniejszą pod względem obrotów agencją reklamową pośredniczącą w sprzedaży
reklam w portalach należących do Grupy Kapitałowej Digital Avenue. W wyniku podpisanej umowy
sprzedaż zrealizowana za pośrednictwem tej agencji, w ocenie Zarządu Digital Avenue, istotnie się
zwiększy. Przedmiotem umowy jest określenie zasad współpracy pomiędzy Stronami w zakresie
zarządzania

i

obsługiwania

powierzchni

reklamowej

www.styl.fm

www.fotosik.pl;

sms.pl;

www.supergry.pl; strzelgola.pl; www.foreo.pl, www.blopix.pl.
Na podstawie umowy ARBOMEDIA świadczyć będzie usługi polegające na zapewnieniu Digital Avenue
obsługi reklamowej witryn w szczególności poprzez pozyskiwanie i obsługiwanie reklamodawców oraz
obsługę techniczną form reklamowych, a także poprzez prowadzenie działań marketingowych witryn.

W lutym 2011 roku Grupa Digital Avenue sfinalizowała rozmowy z pozostałymi partnerami
w zakresie usług reklamowych.
Medousa Sp. z o.o. nawiązała współpracę z Agorą S.A. w zakresie emisji reklam sieci Payper.pl na
serwisie Fotosik.pl. Sieć Payper.pl to należąca do Agora S.A. sieć reklamy efektywnościowej. Jest
jedną z najbardziej prężnych sieci działających w tym modelu. Optymalizacja kampanii odbywa się po
stronie sieci. Medousa Sp. z o.o. liczy w ten sposób na zwiększenie przychodów osiąganych z reklamy
efektywnościowej.

Medousa Sp. zo.o. rozpoczęła również współpracę z należącą do Agora S.A. siecią reklamy AdTaily.pl
w portalu Fotosik.pl (a Digital Avenue w serwisie styl.fm). Działa ona w modelu stawki za dzień
publikacji reklamy. Zdaniem Zarządu stanowi to znakomite uzupełnienie obecnej oferty reklamowej
serwisów Fotosik.pl i Styl.fm. Jest to bardzo prosty, atrakcyjny i zdobywający na popularności model
sprzedaży reklamy, który znacznie ułatwia także obsługę mniejszych klientów zainteresowanych
reklamą w portalach internetowych. Medousa Sp. z o.o.liczy w ten sposób na zwiększenie przychodów
z reklamy, a także na dotarcie ze swoją ofertą reklamową do szerszego grona klientów.
Medousa Sp. z o.o. zawarła z Inis Sp. z o.o. umowę w zakresie obsługi wysyłek mailingowych
kierowanych do zarejestrowanych użytkowników portali należących do spółki Medousa. Dzięki umowie
spółka będzie mogła sprawniej realizować wysyłki mailingowe, jednocześnie zapewniając ich wyższą
jakość i skuteczność

Jednocześnie portale zarządzane przez spółki Grupy Kapitałowej Digital Avenue rozszerzyły
współpracę w ramach umowy z należącą do Agora S.A. siecią sprzedaży reklamy skierowanej do
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kobiet - GlossyMedia.

W lutym 2011 roku Grupa Digital Avenue rozpoczęła również współpracę z Axel Springer Polska Sp. z
o.o. wydawcy m.in. dziennika Fakt i portalu internetowego Fakt.pl. Dzięki umowie czytelnicy Faktu
zyskali lepszy dostęp do treści i usług Styl.fm, a użytkownicy portalu lepszy dostęp do treści
publikowanych w portalu wydawanym przez Axel Springer. W opinii Zarządu Digital Avenue S.A.
współpraca obu tytułów przełoży się na wzrost oglądalności witryn internetowych wchodzących w ich
skład, a co za tym idzie zwiększenie przychodów.

9.2.4

Plany rozwoju

Strategia Grupy Kapitałowej opiera się na zbudowaniu grupy należącej do pierwszej 20 największych
firm medialnych w polskim Internecie poprzez rozwój posiadanych aktywów, akwizycje spółek lub
portali i realizowanie nowych projektów typu start-up.

Digital Avenue S.A. prowadzi działania ukierunkowane na akwizycję spółek lub portali internetowych
i spodziewa się, że w ciągu roku 2011 sfinalizuje 2-3 akwizycje. Pierwszą z akwizycji zrealizowanych
przez Emitenta w 2011 roku było przejęcie w dniu 15 marca 2011 roku serwisu społecznościowego
jakja.pl. Pierwszą z akwizycji zrealizowanych przez Emitenta w 2011 roku było przejęcie serwisu
społecznościowego
o

ponad

100

jakja.pl.

tysięcy

Spółka

złotych.

szacuje,

Jakja.pl

że

to

jej

miejsce

zysk

EBITDA

spotkań

w

2011

użytkowników

zwiększy

się

poszukujących

w Internecie osób podobnych do siebie. Portal jest odwiedzany przez ponad 100 000 użytkowników,
którzy generują blisko 2,5 mln odsłon miesięcznie. Dzięki synergii z innymi serwisami internetowymi
z portfolio Grupy Digital Avenue użytkownicy jakja.pl będą mieli m.in. bieżący dostęp do atrakcyjnych
treści zamieszczanych w magazynie lifestylowym Styl.fm oraz aplikacji fotograficznych dostępnych
w portalu Fotosik.pl. Wartością dla użytkowniczek Styl.fm będzie także możliwość poznawania nowych
znajomych. Transakcja pozwoli Digital Avenue na pozyskanie większej liczby użytkowników oraz
poszerzenie portfolio reklamodawców swoich portali. Będzie stanowić także istotne wzmocnienie
segmentu przychodów spółki jakim są abonamenty płacone przez Internautów.

9.3
9.3.1

Organy zarządzające i nadzorcze
Zarząd

Zgodnie z postanowieniami § 20 Statutu Zarząd Emitenta składa się z jednego do trzech członków,
w tym Prezesa Zarządu.
Zgodnie z art. 369 § 4 KSH mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego
Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia
funkcji członka Zarządu. Nadto, zgodnie z art. 369 § 5 KSH mandat członka Zarządu wygasa w skutek
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śmierci, rezygnacji albo odwołania członka Zarządu ze składu Zarządu. Ponieważ członków Zarządu
Emitenta powołuje się na wspólna kadencję, dlatego też data powołania do składu Zarządu nie ma
wpływu na datę końcową kadencji, która jest wspólna dla wszystkich członków Zarządu, działającego w
ramach danej kadencji. Rada Nadzorcza może odwołać członka Zarządu lub cały Zarząd Emitenta
przed upływem kadencji, jak również zawiesić w czynnościach poszczególnych członków Zarządu lub
cały Zarząd.
Obecny Zarząd Spółki jest Zarządem II kadencji (czerwiec 2009 – czerwiec 2011). Na podstawie
uchwały Rady Nadzorczej z dnia 31 marca 2010 roku nr 04/03/2010 w skład Zarządu Emitenta wchodzi
Pan Piotr Wąsowski, pełniąc funkcję Prezesa Zarządu.
Piotr Wąsowski w latach 2000-2006 był związany z liderem rynku internetowych serwisów
finansowych – Bankier.pl, gdzie sprawował m.in. funkcję prezesa zarządu i dyrektora programowego.
W tym czasie odpowiadał za rozwój portalu Bankier.pl, zawartość merytoryczną serwisu oraz marketing
i sprzedaż firmy. Następnie współtworzył sukces internetowej porównywarki cenowej Nokaut, która jest
drugą największą porównywarką cen w Polsce za Grupą Allegro/Ceneo. Aktualnie zasiada w Radzie
Nadzorczej Nokaut.
9.3.2

Rada Nadzorcza

Zgodnie z § 26 Statutu Emitenta Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków, w tym
Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. Jak stanowi § 26 Statutu Emitenta, kadencja Rady
Nadzorczej trwa trzy lata. Radę Nadzorczą powołuje się na okres wspólnej kadencji. Mandat członka
Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej kadencji Rady wygasa równocześnie
z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej.

Zgodnie z art. 369 § 4 KSH, w związku z art. 386 § 2 KSH, mandat członka Rady Nadzorczej wygasa
najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za
ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. Nadto zgodnie z art. 369 § 5
KSH w związku z art. 386 § 2 KSH, mandat członka Rady Nadzorczej wygasa wskutek śmierci,
rezygnacji albo odwołania członka Rady Nadzorczej ze składu Rady Nadzorczej.
Ponieważ członków Rady Nadzorczej Emitenta powołuje się na wspólną kadencję, dlatego też data
powołania do składu Rady Nadzorczej nie ma wpływu na datę końcową kadencji, która jest wspólna
dla wszystkich członków Rady Nadzorczej, działającej w ramach danej kadencji.
Aktualnie działająca Rada Nadzorcza Emitenta, jest to Rada Nadzorcza drugiej kadencji (2008 –
2011) . W skład Rady Nadzorczej II kadencji wchodzą:


Przewodniczący Rady Nadzorczej – Sylwester Janik (od 6 marca 2009 r.),



Członek Rady Nadzorczej – Piotr Pajewski (od 12 sierpnia 2010 r.),



Członek Rady Nadzorczej – Tomasz Dalach (od 1 kwietnia 2008 r. ),



Członek Rady Nadzorczej – Krzysztof Tomczyński (od 14 kwietnia 2011 r),



Członek Rady Nadzorczej – Olgierd Świda (od 13 sierpnia 2007 r.).
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9.4

Struktura akcjonariatu Emitenta
Akcjonariusz

Liczba akcji i głosów

MCI.PrivateVentures Fundusz

42,70%

Piotr Wąsowski

1 126 457

10,49%

Piotr Bocheńczak

1 114 457

10,37%

Tomasz Kluba

543 170

5,07%

3 369 430

31,37%

Pozostali (z których każdy posiada
mniej niż 5% ogółu akcji i głosów)
Razem

9.5.1

i w głosach na WZ

4 588 620

Inwestycyjny Zamknięty

9.5

Udział w kapitale zakładowym

10 742 134

100,00%

Kapitał zakładowy Emitenta
Określenie rodzajów i wartości kapitałów własnych Emitenta oraz zasad ich tworzenia

Kapitał zakładowy (podstawowy) Emitenta na dzień zatwierdzenia niniejszego Dokumentu wynosi
1.074.213,40 zł (jeden milion siedemdziesiąt cztery tysiące dwieście trzynaście, 40/100 złotych) i dzieli
się na 10.742.134 (dziesięć milionów siedemset czterdzieści dwa tysiące sto trzydzieści cztery) akcje
o wartości minimalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:
a) 6 420 000 (sześć milionów czterysta dwadzieścia tysięcy) zwykłych akcji na okaziciela
serii A o kolejnych numerach od 0 000 001 do 6 420 000, równych i niepodzielnych, o
wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja,
b) 2 093 220 (dwa miliony dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dwadzieścia) sztuk akcji
zwykłych na okaziciela serii B o kolejnych numerach od 0 000 001 do 2 093 220
równych i niepodzielnych o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda
akcja,

c) 2 228 914 (dwa miliony dwieście dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset czternaście)
sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii C o kolejnych numerach od 0 000 001 do 2 228
914 równych i niepodzielnych o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda
akcja.
Kapitał podstawowy jest wskazywany w bilansie w wysokości nominalnej objętych i zarejestrowanych
akcji. W kapitale zapasowym ujmowane są nadwyżki środków pozyskanych z emisji ponad wartość
nominalną akcji objętych w drodze emisji, bądź mogą na niego składać się środki finansowe
przeznaczone z zysku z lat poprzednich.
Ponadto na kapitał własny Emitenta mogą się składać:
−

należne wpłaty na kapitał podstawowy,

−

akcje własne,
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−

kapitał z aktualizacji wyceny,

−

pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe,

−

odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego.

Kapitały własne Emitenta na dzień 31.12.2010 r. prezentuje poniższe zestawienie:
Stan na 31.12.2010
(PLN)
6 979 246,95 zł
1 074 213,40 zł

Pozycja
Kapitał (fundusz) własny
Kapitał (fundusz) podstawowy
Należne wpłaty na kapitał podstawowy
Udziały własne
Kapitał (fundusz) zapasowy
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe
Zysk/Strata z lat ubiegłych
Zysk/Strata netto

7 063 979,32 zł

-1 307 990,24 zł
149 044,47 zł

Źródło: Emitent

9.5.2

Nieopłacona część kapitału zakładowego Emitenta

Kapitał zakładowy Emitenta jest w pełni pokryty.
9.5.3

Informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku realizacji przez
obligatariuszy uprawnień z obligacji zamiennych lub z obligacji dających pierwszeństwo
do objęcia w przyszłości nowych emisji akcji, ze wskazaniem wartości warunkowego
podwyższenia kapitału zakładowego oraz terminu wygaśnięcia praw obligatariuszy do
nabycia tych akcji

Emitent nie podejmował uchwał w przedmiocie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego,
a tym samym nie emitował obligacji zamiennych na akcje ani obligacji z prawem pierwszeństwa.
9.5.4

Wskazanie liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które – na podstawie statutu
przewidującego

upoważnienie

zarządu

do

podwyższenia

kapitału

zakładowego,

w granicach kapitału docelowego – może być podwyższony kapitał zakładowy, jak
również liczby i wartości kapitału zakładowego, o które w terminie ważności dokumentu
informacyjnego może być jeszcze podwyższony kapitał zakładowy w tym trybie
Na podstawie § 9 Statutu Spółki Zarząd upoważniony jest do emisji akcji z kapitału docelowego na
poniższych warunkach:
1) termin obowiązywania upoważnienia Zarządu Spółki do emisji akcji z kapitału
docelowego ustalono do dnia 24 czerwca 2013 roku,
2) wysokość kapitału docelowego Spółki ustalono na kwotę 200.000,00 (dwieście tysięcy)
złotych,
3) Zarządowi Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej przysługuje prawo do ustalania ceny
emisyjnej akcji oraz prawo do emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy.
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10 Informacje dodatkowe
10.1

Dokumenty korporacyjne Emitenta udostępnione do wglądu

Tekst jednolity Statutu Emitenta został załączony do niniejszego Dokumentu Informacyjnego. Uchwały
podjęte przez Walne Zgromadzenie podawane są do publicznej wiadomości za pośrednictwem
Raportów Bieżących zamieszczanych na stronach internetowych Organizatora Alternatywnego
Systemu Obrotu (http://www.newconnect.pl). Ponadto w siedzibie Emitenta dostępne są do wglądu
protokoły Walnych Zgromadzeń Emitenta. Zgodnie z art. 421 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych każdy
akcjonariusz może przeglądać księgę protokołów, a także żądać wydania poświadczonych przez
Zarząd Spółki odpisów uchwał.

10.2

Wskazanie

miejsca

udostępnienia

ostatniego

udostępnionego

do

publicznej wiadomości dokumentu informacyjnego dla instrumentów tego
samego rodzaju co Akcje Serii C

Dokument Informacyjny sporządzony na potrzeby wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu
akcji serii A i B Emitenta opublikowany jest na stronie Organizatora Rynku NewConnect – Giełdy
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.:
ttp://www.newconnect.pl/index.php?page=dokumenty_informacyjne&ncc_id=1007

10.3

Wskazanie miejsca udostępnienia okresowych raportów finansowych
Emitenta

Raporty okresowe są pod adresem:
oraz pod adresem: http://www.newconnect.pl/?page=1045&ncc_index=DGL
oraz pod adresem: http://digitalavenue.pl/?page_id=10

11 ZAŁĄCZNIKI
11.1

Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego
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11.2

Tekst jednolity Statutu Emitenta
STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ
POSTANOWIENIA OGÓLNE
/ Tekst jednolity w brzmieniu obowiązującym na dzień 21 lutego 2011 roku /

§1
1. Spółka prowadzi działalność gospodarczą pod firmą Digital Avenue Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skróconej nazwy „Digital Avenue S.A.” oraz wyróżniającego ją znaku
graficznego.

§2
Siedzibą Spółki jest Miasto Warszawa.

§3
1. Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
2. Na obszarze swojego działania Spółka może powoływać oddziały i inne jednostki organizacyjne, oraz
tworzyć spółki i przystępować do spółek już istniejących, a także uczestniczyć we wszelkich
dopuszczonych prawem powiązaniach organizacyjno- prawnych.

§4
1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
1) Pozostałe drukowanie – PKD 18.12.Z;
2) Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku – PKD 18.13.Z;
3) Reprodukcja zapisanych nośników informacji – PKD 18.20.Z;
4) Naprawa i konserwacja maszyn – PKD 33.12.Z;
5) Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej – PKD 46.5;
6) Sprzedaż hurtowa mebli biurowych – PKD 46.65.Z;
7) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych – PKD 46.66.Z;
8) Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.41.Z;
9) Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach – PKD 47.42.Z;
10) Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego
prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.59.Z;
11) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet; - PKD
47.91.Z;
12) Wydawanie książek – PKD 58.11.Z;
13) Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) – PKD 58.12.Z;
14) Wydawanie gazet – PKD 58.13.Z;
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15) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków - PKD 58.14.Z;
16) Pozostała działalność wydawnicza – PKD 58.19.Z;
17) Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych – PKD 58.21.Z;
18) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania – PKD 58.29.Z;
19) Działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi - PKD 59.1;
20) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych – PKD 59.20.Z;
21) Nadawanie programów radiofonicznych – PKD 60.10.Z;
22) Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych – PKD 60.20.Z;
23) Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej – PKD 61.10.Z;
24) Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji
satelitarnej – PKD 61.20.Z;
25) Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej – PKD 61.30.Z;
26) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji – PKD 61.90.Z;
27) Działalność związana z oprogramowaniem – PKD 62.01.Z;
28) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz
działalność powiązana – PKD 62.0;
29) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność –
PKD 63.11.Z;
30) Działalność portali internetowych – PKD 63.12.Z;
31) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji – PKD 63.9;
32) Pozostałe pośrednictwo pieniężne – PKD 64.19.Z;
33) Działalność holdingów finansowych – PKD 64.20.Z;
34) Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych – PKD 64.30.Z;
35) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem
ubezpieczeń i funduszów emerytalnych – PKD 64.99.Z;
36) Zarządzanie rynkami finansowymi – PKD 66.11.Z;
37) Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych –
PKD 66.12.Z;
38) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i
funduszów emerytalnych – PKD 66.19.Z;
39) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek – PKD 68.10.Z;
40) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionym – PKD 68.20.Z;
41) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe – PKD 69.20.Z;
42) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
– PKD 70.10.Z;
43) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja – PKD 70.21.Z;
44) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – PKD
70.22.Z;
45) Działalność agencji reklamowych – PKD 73.11.Z;
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46) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji – PKD
73.12.A;
47) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych – PKD
73.12.B;
48) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych
(Internet) – PKD 73.12.C;
49) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach – PKD
73.12.D;
50) Badanie rynku i opinii publicznej – PKD 73.20.Z;
51) Działalność fotograficzna – PKD 74.20.Z;
52) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana –
PKD 74.90.Z;
53) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek – PKD 77.11.Z;
54) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery – PKD 77.33.Z;
55) Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników – PKD
78.10.Z;
56) Działalność agencji pracy tymczasowej – PKD 78.20.Z;
57) Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników – PKD 78.30.Z;
58) Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych – PKD 95.11.Z;
59) Działalność centrów telefonicznych (call center) – PKD 82.20.Z;
60) Działalność wspomagająca edukację – PKD 85.60.Z.
2. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ustalonego wyżej przedmiotu
działalności Spółki, z mocy przepisów szczególnych, wymaga zgody, zezwolenia lub koncesji organu
państwa, to rozpoczęcie lub prowadzenie takiej działalności może nastąpić po uzyskaniu takiego
zezwolenia, zgody lub koncesji.
3. Działalność określona w ustępie 1 może być prowadzona także w kooperacji z przedsiębiorcami
krajowymi i zagranicznymi.
4. Z zachowaniem właściwych przepisów prawa zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić
bez obowiązku wykupu akcji od tych akcjonariuszy, którzy nie godzą się na taką zmianę.

§5
Przewidziane przepisami prawa ogłoszenia Spółki zamieszczane będą w „Monitorze Sądowym i
Gospodarczym”.

§6
Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
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KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI.
AKCJE I AKCJONARIUSZE.

§7
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.074.213,40 zł (jeden milion siedemdziesiąt cztery tysiące dwieście
trzynaście złotych czterdzieści groszy) i dzieli się na:
a) 6 420 000 (sześć milionów czterysta dwadzieścia tysięcy) zwykłych akcji na okaziciela serii A o
kolejnych numerach od 0 000 001 do 6 420 000, równych i niepodzielnych, o wartości nominalnej
0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda akcja;
b) 2 093 220 (dwa miliony dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dwadzieścia) sztuk akcji zwykłych
na okaziciela serii B o kolejnych numerach od 0 000 001 do 2 093 220 równych i niepodzielnych o
wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja.
c) 2 228 914 (dwa miliony dwieście dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset czternaście) sztuk akcji
zwykłych na okaziciela serii C o kolejnych numerach od 0 000 001 do 2 228 914 równych i
niepodzielnych o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja.
2. Wszystkie akcje Spółki zostały pokryte w całości wkładami gotówkowymi.
3. (skreślony)
4. Akcje Spółki kolejnych emisji mogą być akcjami imiennymi lub na okaziciela oraz mogą być
pokrywane wkładami pieniężnymi i niepieniężnymi.
5. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.
6. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.
7. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji na podstawie uchwały
Walnego Zgromadzenia. Dotychczasowym Akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia
akcji nowych emisji w proporcji do posiadanych akcji.

§8
Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku rocznym przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie do
podziału, a także do udziału w podziale majątku Spółki w razie jej likwidacji. Każda z akcji uprawnia do
uczestnictwa w podziale dywidendy w równej wysokości.

§9
1. Oprócz podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w sposób określony w §7 ust.7, upoważnia się
również Zarząd Spółki do podwyższania w terminie do dnia 24 czerwca 2013 roku kapitału
zakładowego o kwotę nie wyższą łącznie niż 200.000,00 zł. (dwieście tysięcy złotych) na zasadach
określonych w art. 444-447 Kodeksu Spółek Handlowych.
2. Zarząd może wykonać przyznane mu w ust. 1 upoważnienie przez dokonanie jednego albo kilku
podwyższeń kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.
3. Akcje wydawane w drodze podwyższenia kapitału zakładowego określonego w ust.1 obejmowane są
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w zamian za wkłady pieniężne. Wydanie akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymaga zgody Rady
Nadzorczej.
4. Ustalenie ceny emisyjnej akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego wymaga zgody Rady
Nadzorczej.
5. Za zgodą Rady Nadzorczej prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do akcji
wydawanych przez Zarząd w ramach kapitału docelowego może zostać wyłączone.
6. Zarząd nie jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego
ze środków własnych Spółki.
7. Akcje wydawane przez Zarząd w ramach kapitału docelowego nie mogą być akcjami
uprzywilejowanymi, a także nie mogą być z nimi związane uprawnienia osobiste dla ich posiadaczy.
8. Uchwała Zarządu, dotycząca podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego
wymaga zachowania formy aktu notarialnego.
9. Podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego może nastąpić także poprzez
podwyższenie wartości nominalnej akcji.

§ 10
1. Akcje mogą być umarzane w drodze obniżenia kapitału zakładowego uchwałą Walnego
Zgromadzenia, za zgodą akcjonariusza, którego akcje maja być umorzone. Wysokość zapłaty za
umarzane akcje zostanie określona każdorazowo uchwałą Walnego Zgromadzenia.
2. Spółka może nabywać własne akcje w celu ich umorzenia oraz dla realizacji innych celów
wymienionych w art. 362 Kodeksu spółek handlowych.
3. W zamian za akcje umarzane Spółka może wydawać świadectwa użytkowe na warunkach
określonych przez Walne Zgromadzenie.
4. W zamian za umarzane akcje akcjonariusz otrzymuje wypłatę wartości akcji określonej w trybie
zgodnym z postanowieniami ust.1 zd.2, w terminie miesiąca od zarejestrowania uchwały o umorzeniu.

§ 11
1. Organizację Spółki określa regulamin organizacyjny uchwalony przez Zarząd Spółki i zatwierdzony
przez Radę Nadzorczą.
2. Na pokrycie strat bilansowych Spółka utworzy kapitał zapasowy, na który będą dokonywane
coroczne odpisy, w wysokości nie mniejszej niż 8% (osiem procent) rocznego zysku netto, do czasu
kiedy kapitał zapasowy osiągnie wysokość równą wysokości 1/3 (jednej trzeciej) kapitału zakładowego.
3. Spółka utworzy kapitał rezerwowy na pokrycie poszczególnych wydatków lub strat. Na mocy uchwały
Walnego Zgromadzenia mogą być także tworzone, znoszone i wykorzystywane stosownie do potrzeb
fundusze celowe.
4. Zysk netto Spółki może być przeznaczony w szczególności na:
(1) kapitał zapasowy;
(2) inwestycje;
(3) dodatkowy kapitał rezerwowy tworzony w Spółce;
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(4) dywidendy dla akcjonariuszy;
(5) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.
5. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala dzień wypłaty dywidendy Akcjonariuszom. Dzień dywidendy
może być wyznaczony na dzień powzięcia uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie albo w
ciągu kolejnych trzech miesięcy, licząc od dnia podjęcia uchwały.

§ 12 (skreślony)
ORGANY SPÓŁKI

§ 13
Organami Spółki są:
1) Walne Zgromadzenie,
2) Zarząd,
3) Rada Nadzorcza.

Walne Zgromadzenie
§ 14
1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się nie później niż sześć miesięcy po zakończeniu
roku obrotowego Spółki.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny
wniosek Rady Nadzorczej, Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczącego Rady
Nadzorczej lub Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 5% (pięć procent) kapitału zakładowego.
4. Walne zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej spółki oraz
w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i
warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o
spółkach publicznych.
5. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem walnego
zgromadzenia.
6. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od
daty złożenia wniosku zgodnie z paragrafem 14 ustęp 3.
7. Walne Zgromadzenie zostanie zwołane przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady
Nadzorczej, lub co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej:
(a) w przypadku, gdy Zarząd nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie
określonym w powyższym paragrafie 14 ustęp 2; lub
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(b) jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w paragrafie 14 ustęp 3 Zarząd nie zwołał
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w powyższym paragrafie
14 ustęp 4.

§ 15
1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad,
chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu i nikt z obecnych nie
wniósł sprzeciwu co do powzięcia uchwały.
2. Rada Nadzorcza oraz Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5% (pięć procent) kapitału
zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego
Walnego Zgromadzenia.
3. Żądanie, o którym mowa w paragrafie 15 ust. 2, powinno zostać złożone Zarządowi nie później niż
na dwadzieścia jeden dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie zgłoszone po tym terminie,
będzie traktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych Akcjonariuszy
lub reprezentowanych akcji, o ile kodeks spółek handlowych nie stanowi inaczej.
5. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu, o ile niniejszy Statut nie
stanowi inaczej. Prawo głosu w stosunku do akcji przysługuje od dnia rejestracji sądowej akcji.
6. O ile niniejszy Statut lub przepisy prawa nie stanowią inaczej uchwały Walnego Zgromadzenia
zapadają bezwzględną większością głosów oddanych za podjęciem uchwały.
7. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad
na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej
zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy taki wniosek zgłosili, popartej 75%
(siedemdziesiąt pięć procent) głosów Walnego Zgromadzenia.
8. Uchwała zmieniająca paragraf 26, która pozbawia Akcjonariuszy prawa do powoływania lub
odwoływania członków Rady Nadzorczej, wymaga dla swej ważności oddania głosu za uchwałą
odpowiednio przez Akcjonariusza, któremu przysługuje określone wyżej prawo osobiste.

§ 16
1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:
(1) podejmowanie uchwał o podziale zysków albo o pokryciu strat,
(2) połączenie, podział lub przekształcenie Spółki,
(3) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
(4) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
(5) ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
(6) tworzenie i znoszenie funduszów celowych,
(7) zmiana przedmiotu działalności Spółki,
(8) zmiana Statutu Spółki,
(9) emisja obligacji, w tym obligacji zamiennych na akcje i z prawem pierwszeństwa,
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(10) nabycie oraz zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części
przedsiębiorstwa Spółki oraz ustanowienie na nim ograniczonego prawa rzeczowego,
(11) nabycie oraz zbycie lub wydzierżawienie nieruchomości lub udziału w nieruchomości oraz
ustanowienie na nieruchomości lub udziale w nieruchomości ograniczonego prawa rzeczowego,
(12) wybór likwidatorów,
(13) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy
zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
(14) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą, Zarząd lub Akcjonariuszy,
(15) podejmowanie uchwał o zaoferowaniu akcji Spółki w ramach oferty publicznej oraz
niezbędnych do dopuszczenia akcji do obrotu na rynku regulowanym lub alternatywnym;
(16) wyrażanie zgody na zawieranie umów kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy
pomiędzy Spółką i jej członkami Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem lub likwidatorem, albo na
rzecz którejkolwiek z tych osób,
(17) zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej oraz uchwalanie regulaminu obrad Walnego
Zgromadzenia.
2. Oprócz spraw wymienionych w paragrafie 16 ustęp 1, uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają
inne sprawy określone w przepisach prawa lub w Statucie.
3. Wnioski w sprawach, w których niniejszy Statut wymaga zgody Walnego Zgromadzenia powinny być
zgłoszone wraz z pisemną opinią Rady Nadzorczej.

§ 17
Szczegółowy tryb prowadzenia obrad i podejmowania uchwał Walnego Zgromadzenia zawarty jest w
Regulaminie Walnego Zgromadzenia, uchwalanym najpóźniej na drugim zgromadzeniu.

§ 18
Zastawnikowi lub użytkownikowi akcji nie przysługuje prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu.

§ 19
Walne Zgromadzenia odbywają się we Wrocławiu lub w Warszawie.

Zarząd
§ 20
1. Zarząd Spółki składa się z jednego do trzech członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych na
wspólną kadencję, na dwa lata. Mandat członka Zarządu powołanego przed upływem danej kadencji
Zarządu wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu.
2. Pierwszy Zarząd składa się z Prezesa i Członka Zarządu, którzy powoływani są przez założycieli
Spółki na dwa lata.
3. Powołanie może nastąpić nie wcześniej niż na rok przed upływem bieżącej kadencji członka
Zarządu.
4. Rada Nadzorcza powołuje, odwołuje i zawiesza w czynnościach członków Zarządu Spółki oraz
określa liczbę członków Zarządu, za wyjątkiem wskazanym w ust. 2.
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5. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego
sprawozdanie, bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatni rok ich urzędowania.

§ 21
1. Zarząd Spółki zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa Spółki nie zastrzeżone ustawą lub
niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do
kompetencji Zarządu. Przed podjęciem działań, które z mocy kodeksu spółek handlowych lub
niniejszego Statutu wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, Zarząd zwróci się
o podjęcie takiej uchwały odpowiednio do Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.
3. Tryb działania Zarządu określi szczegółowo Regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwala
Zarząd Spółki najpóźniej na drugim posiedzeniu Zarządu, a zatwierdza go Rada Nadzorcza.
4. Uchwały Zarządu są protokołowane. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona
obecnych członków Zarządu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne.
Protokoły podpisują obecni członkowie Zarządu.

§ 22
1. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki
wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z
prokurentem. W przypadku powołania Zarządu jednoosobowego skuteczna reprezentacja Spółki
wykonywana jest Prezesa Zarządu albo samoistnego Prokurenta.
2. Pisma i oświadczenia składane Spółce mogą być dokonywane do rąk jednego członka Zarządu lub
prokurenta, ale zawsze w siedzibie Spółki.
3. Sprawy przekraczające zwykły zarząd Spółką wymagają uchwały Zarządu.

§ 23
1. Umowy z członkami Zarządu Spółki zawiera w imieniu Spółki przedstawiciel Rady Nadzorczej,
delegowany spośród jej członków. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności prawnych
pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu.
2. Rada Nadzorcza reprezentuje Spółkę w sporach z członkiem Zarządu.

§ 24
1. Zarząd Spółki będzie sporządzał i dostarczał Radzie Nadzorczej Spółki następujące sprawozdania
finansowe:
(a) zweryfikowane roczne sprawozdanie finansowe Spółki, wraz z opinią i raportem biegłego
rewidenta z badania sprawozdania finansowego – w ciągu 120 (sto dwadzieścia) dni od
zakończenia roku obrotowego;
(b) niezweryfikowane miesięczne sprawozdanie finansowe (w układzie zgodnym z budżetem) – w
ciągu 30 (trzydziestu) dni od zakończenia każdego miesiąca;
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(c) sprawozdanie z realizacji kluczowych zadań z budżetu operacyjnego Spółki – w ciągu 30
(trzydziestu) dni od zakończenia każdego miesiąca.
2. Zarząd Spółki będzie sporządzał i dostarczał Radzie Nadzorczej budżet operacyjny Spółki na
następny rok obrotowy nie później niż na 30 (trzydzieści) dni przed rozpoczęciem roku obrotowego.

3. Zarząd Spółki będzie sporządzał i dostarczał Radzie Nadzorczej aktualizowany co rok trzyletni
strategiczny plan gospodarczy Spółki, nie później niż 90 (dziewięćdziesiąt) dni od rozpoczęcia roku
obrotowego.
4. Zarząd Spółki zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Radę Nadzorczą o nadzwyczajnych
zmianach w sytuacji finansowej i prawnej Spółki lub istotnych naruszeniach umów, których stroną jest
Spółka.

§ 25
Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi
ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako
członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako
członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku
posiadania w niej przez członka Zarządu co najmniej 10% (dziesięć procent) udziałów lub akcji bądź
prawa do powoływania co najmniej jednego członka zarządu.

Rada Nadzorcza
§ 26
1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.
2.

(skreślony)

3. Członkowie Rady Nadzorczej będą powoływani i odwoływani w następujący sposób:
a)

Tak długo jak MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, z wydzielonym
subfunduszem MCI.TechVentures 1.0. będzie posiadać akcje Spółki, stanowiące nie mniej niż
33% (trzydzieści trzy procent) kapitału zakładowego Spółki MCI.PrivateVentures Fundusz
Inwestycyjny Zamknięty, z wydzielonym subfunduszem MCI.TechVentures 1.0. będzie
powoływać i odwoływać dwóch członków Rady Nadzorczej. Tak długo jak MCI.PrivateVentures
Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, z wydzielonym subfunduszem MCI.TechVentures 1.0. będzie
posiadać akcje Spółki, stanowiące nie niej niż 10% (dziesięć procent) kapitału zakładowego
Spółki MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, z wydzielonym subfunduszem
MCI.TechVentures 1.0. będzie powoływać i odwoływać jednego członka Rady Nadzorczej.
MCI.PrivateVentures

Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,

z

wydzielonym

subfunduszem

MCI.TechVentures 1.0. będzie wskazywać Przewodniczącego Rady Nadzorczej spośród
Członków Rady Nadzorczej.
b)

Tomasz Pruszczyński, Damian Rutkowski, Tomasz Dwornicki, Maciej Zawisza de Sulima,
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Arkadiusz Seńko będą posiadać wspólnie prawo do powołania i odwołania jednego Członka
Rady Nadzorczej Digital Avenue, tak długo jak będą posiadać łącznie co najmniej 5% (pięć
procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz nie zostaną zrealizowane
Opcje Put o których mowa w paragrafach 6 i 7 Umowy Inwestycyjnej z dnia 16 lipca 2007 r.
zawartej pomiędzy wyżej wymienionymi a Spółką Medousa Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku,
czyli do końca 2010.
c)

prawo do powoływania lub odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej Digital Avenue
będzie przysługiwało łącznie Piotrowi Wąsowskiemu i Piotrowi Bocheńczakowi, tak długo jak
będą posiadać łącznie co najmniej 10% (dziesięć procent) ogólnej liczby głosów na Walnym
Zgromadzeniu Spółki.

d) pozostałych członków Rady Nadzorczej będzie powoływać i odwoływać Walne Zgromadzenie.
4. Powołanie i odwołanie członka Rady Nadzorczej w trybie określonym § 26 ust. 3 punkty a)-c)
powyżej jest dokonywane w drodze pisemnego oświadczenia (pisemnych oświadczeń) złożonego
(złożonych) w biurze Zarządu Spółki.
5. W przypadku, gdy:
4)

Posiadana ilość głosów na Walnym Zgromadzeniu przez MCI.PrivateVentures Fundusz
Inwestycyjny Zamknięty z wydzielonym subfunduszem MCI.TechVnetures 1.0 spadnie
poniżej 33% (trzydzieści trzy procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu
Spółki,

wygasa

mandat

jednego

członka

Rady

Nadzorczej

powołanego

przez

MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, z wydzielonym subfunduszem
MCI.TechVentures 1.0. Wskazania członka Rady Nadzorczej, którego mandat wygasa
dokonuje

MCI.PrivateVentures

Fundusz

Inwestycyjny

Zamknięty

z

wydzielonym

subfunduszem MCI.TechVnetures 1.0. W przypadku, gdy posiadana ilość głosów na Walnym
Zgromadzeniu przez MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, z wydzielonym
subfunduszem MCI.TechVentures 1.0. spadnie poniżej 10% (dziesięć procent) ogólnej liczby
głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki wygasa mandat członka Rady Nadzorczej
powołanego

przez

MCI

MCI.PrivateVentures

Fundusz

Inwestycyjny

Zamknięty,

z

wydzielonym subfunduszem MCI.TechVentures 1.0.
5)

Posiadana ilość głosów na Walnym Zgromadzeniu łącznie przez Tomasza Pruszczyńskiego,
Damiana Rutkowskiego, Tomasza Dwornickiego, Macieja Zawiszę de Sulima i Arkadiusza
Seńko spadnie poniżej 5% (pięć procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzenia
albo zostaną zrealizowane Opcje Put o których mowa w paragrafach 6 i 7 Umowy
Inwestycyjnej z dnia 16 lipca 2007 r. zawartej pomiędzy wyżej wymienionymi a Spółką
Medousa Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku, ale zawsze po dniu 31 grudnia 2010 roku –
wygasa mandat członka Rady Nadzorczej powołanego wspólnie przez osoby wymienione w
ust. 3b powyżej.

6)

Posiadana ilość głosów na Walnym Zgromadzeniu posiadana łącznie przez Piotra
Wąsowskiego i Piotra Bocheńczaka spadnie poniżej 10% (dziesięć procent) ogólnej liczby
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głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki – wygasa mandat członka Rady Nadzorczej
powołanego przez osoby wymienione w ust. 3c powyżej.
W każdym z przypadków, o których mowa punktach 1)-3) powyżej, stwierdzenie wygaśnięcia
mandatu dokonuje w formie uchwały Rada Nadzorcza na swoim najbliższym posiedzeniu.
6. Jeżeli mandat członka Rady Nadzorczej wybranego przez Walnego Zgromadzenie wygaśnie z
powodu jego śmierci albo wobec złożenia rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej, pozostali
członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka Rady Nadzorczej,
który swoje czynności będzie sprawować do czasu dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej
przez Walne Zgromadzenie, nie dłużej jednak niż przez okres trzech miesięcy od daty kooptacji
albo do dnia upływu kadencji jego poprzednika, w zależności który z tych terminów upłynie jako
pierwszy. Do powołania członka Rady Nadzorczej na podstawie niniejszego ustępu stosować się
będą odpowiednio postanowienia § 27 Statutu. W skład Rady Nadzorczej nie może wchodzić
więcej niż jeden członek powołany na powyższych zasadach.
7. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji wynoszącej trzy lata, z
wyjątkiem pierwszej kadencji, która trwa jeden rok.
8. Rada Nadzorcza działa na podstawie Regulaminu, który zostaje uchwalony przez Radę Nadzorczą i
zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie.

§ 27
1. Przynajmniej połowę członków Rady Nadzorczej, a w przypadku gdy jeden z akcjonariuszy posiada
pakiet akcji Spółki, dający mu więcej niż 50% (pięćdziesiąt procent) ogólnej liczby głosów na
Walnym Zgromadzeniu, co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej, powinno być niezależnymi
członkami Rady Nadzorczej, to jest osobami wolnymi od powiązań ze Spółką, akcjonariuszami lub
pracownikami, które to powiązania mogłyby istotnie wpłynąć na zdolność niezależnego członka
Rady Nadzorczej do podejmowania bezstronnych decyzji. Szczegółowe kryteria niezależności
członka Rady Nadzorczej określa ust. 2 poniżej.
2. Za niezależnego członka Rady Nadzorczej będzie uznana osoba:
1)

niebędąca pracownikiem Spółki ani Podmiotu Powiązanego;

2)

niebędąca członkiem organów zarządzających lub nadzorczych Podmiotu --Powiązanego;

3)

niebędąca akcjonariuszem, dysponującym co najmniej 10% (dziesięć procent) głosów na
Walnym Zgromadzeniu Spółki lub na walnym zgromadzeniu Podmiotu Powiązanego;

4) niebędąca członkiem władz nadzorczych lub zarządzających lub pracownikiem akcjonariusza,
dysponującym co najmniej 10% (dziesięć procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub
na walnym zgromadzeniu Podmiotu Powiązanego;
5) niebędąca wstępnym, zstępnym, małżonkiem, rodzeństwem, rodzicem, małżonka, albo osobą
pozostającą w stosunku przysposobienia z którąkolwiek osób wymienionych uprzednio.
3. W rozumieniu niniejszego Statutu:
1) dany podmiot jest „Podmiotem Powiązanym”, jeżeli jest Podmiotem Dominującym wobec Spółki,
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Podmiotem Zależnym wobec Spółki lub Podmiotem Zależnym wobec Podmiotu Dominującego
wobec Spółki.
2) Dla potrzeb tego Statutu, dany podmiot jest „Podmiotem Zależnym” innego podmiotu („Podmiot
Dominujący”), jeżeli Podmiot Dominujący:
a) posiada większość głosów w organach innego podmiotu (Podmiotu Zależnego), także na
podstawie porozumień z innymi osobami lub
b) jest uprawniony do powoływania lub odwoływania większości członków
organów zarządzających innego podmiotu lub
c) więcej niż połowa członków zarządu drugiego podmiotu (Podmiotu Zależnego) jest
jednocześnie członkami zarządu lub osobami pełniącymi funkcje kierownicze pierwszego
podmiotu, bądź innego podmiotu pozostającego z tym pierwszym podmiotem w stosunku
zależności.
4. Kryteria niezależności członka Rady Nadzorczej muszą być spełnione przez cały okres trwania
mandatu.
5. W celu zapewnienia powołania członków Rady Nadzorczej, zgodnie z zasadami określonymi w ust. 1
do 4 powyżej, akcjonariusze zgłaszający kandydatury członków Rady Nadzorczej, podczas obrad
Walnego Zgromadzenia, są każdorazowo zobowiązani do szczegółowego uzasadnienia swoich
propozycji osobowych, włącznie ze złożeniem oświadczenia o spełnianiu lub nie spełnianiu przez
kandydata kryterium „niezależnego członka Rady Nadzorczej” w rozumieniu ust. 1 do 4 powyżej.
6.

Członek Rady Nadzorczej ma obowiązek przekazać Zarządowi informację na temat swoich
powiązań (ekonomicznych, rodzinnych lub innych, mogących mieć wpływ na stanowisko członka
Rady

Nadzorczej

w

rozstrzyganej

sprawie),

z

akcjonariuszem

dysponującym

akcjami

reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

§ 28
1. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy na nim Przewodniczący Rady Nadzorczej, a
w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący.
2. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera Przewodniczący
ustępującej Rady Nadzorczej, a w jego braku Prezes Zarządu. Wiceprzewodniczącego Rady
Nadzorczej wybiera Rada Nadzorcza w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów
oddanych. W przypadku, gdy MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, z
wydzielonym subfunduszem MCI.TechVentures 1.0. będzie posiadać akcje Spółki, stanowiące
mniej niż 10% (dziesięć procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
Przewodniczącego Rady Nadzorczej wybiera Rada Nadzorcza w głosowaniu tajnym
bezwzględną większością głosów oddanych.

§ 29
1. Posiedzenie Rady Nadzorczej może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne posiedzenia
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powinny się odbyć co najmniej cztery razy w roku (raz na kwartał). Nadzwyczajne posiedzenie
może być zwołane w każdej chwili.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący zwołuje
posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub
członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu dwóch tygodni od chwili
złożenia wniosku.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się za uprzednim 7 (siedmio) dniowym powiadomieniem
przekazanym członkom Rady Nadzorczej listem poleconym lub za pośrednictwem poczty
elektronicznej, chyba Że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie
posiedzenia bez zachowania powyższego 7 (siedmio) dniowego powiadomienia. Zgoda może być
wyrażona wobec osoby zwołującej posiedzenie Rady Nadzorczej przekazana za pomocą każdego
środka.
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać za pośrednictwem telefonu lub innego środka
technicznego (np. Internet), w sposób umożliwiający wzajemne porozumienie wszystkich
uczestniczących w takim posiedzeniu członków Rady Nadzorczej. Uchwały podjęte na tak odbytym
posiedzeniu będą ważne, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zawiadomieni o treści
projektów uchwał. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał,
oddając swój głos za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej, za wyjątkiem spraw
wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
5. W zakresie dozwolonym przez prawo, uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w drodze
pisemnego głosowania zarządzonego przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub w razie jego
nieobecności Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Uchwały tak podjęte będą ważne jeżeli
wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zawiadomieni o treści projektów uchwał.
Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ustępach 4 i 5 nie dotyczy wyborów
Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz powołania, odwołania i
zawieszania w czynnościach członków Zarządu.
6. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich
członków Rady, zgodnie ustępem 2 i 3 powyżej.

§ 30
1. Rada wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach.
2. Do szczególnych obowiązków Rady, realizowanych w formie podejmowanych uchwał należy:
a) ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok
obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz
wniosków Zarządu dotyczących podziału zysków i pokrycia strat, a także składanie Walnemu
Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny i działalności Rady
Nadzorczej;
b) zatwierdzanie rocznych planów finansowych Spółki (budżet) i strategicznych planów
gospodarczych Spółki (biznes plan); budżet powinien obejmować co najmniej plan operacyjny
Spółki, plan przychodów i kosztów na dany rok obrotowy (w ujęciu za cały rok i za poszczególne
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miesiące kalendarzowe), prognozę bilansu na koniec roku obrotowego, plan przepływów
pieniężnych na rok obrotowy (w ujęciu za cały rok i za poszczególne miesiące kalendarzowe)
oraz plan wydatków Spółki innych niż zwykłe koszty prowadzenia działalności;
c) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę pożyczek i kredytów, jeżeli w wyniku zaciągnięcia
takiej pożyczki lub kredytu łączna wartość zadłużenia Spółki z tytułu pożyczek i kredytów
przekroczyłaby wartość kapitałów własnych Spółki oraz jeżeli pożyczka lub kredyt nie była
uwzględniona w budżecie Spółki;
d) wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę pożyczek lub udzielanie gwarancji albo poręczeń
oraz podejmowanie innych zobowiązań pozabilansowych, nieprzewidzianych w budżecie
zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki;
e) wyrażanie zgody na ustanawianie zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie i innych
obciążeń

majątku

Spółki,

nieprzewidzianych

w

budżecie

zatwierdzonym

zgodnie

z

postanowieniami Statutu Spółki;
f) wyrażanie zgody na dokonywanie przez Spółkę wydatków (w tym wydatków inwestycyjnych)
dotyczących pojedynczej transakcji lub serii powiązanych z sobą transakcji o łącznej wartości
przekraczającej, w jednym roku obrotowym 10% (dziesięć procent) wartości kapitałów własnych
Spółki, nieprzewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki;
g) wyrażanie zgody na nabycie lub objęcie przez Spółkę udziałów lub akcji w innych spółkach
handlowych oraz na przystąpienie Spółki do innych podmiotów gospodarczych, w tym także
powodujących przystąpienie Spółki do spółek cywilnych, osobowych albo porozumień
dotyczących współpracy strategicznej lub zmierzających do podziału zysków;
h) wyrażanie zgody na zbycie składników majątku trwałego Spółki, których wartość przekracza 10%
(dziesięć procent) wartości księgowej netto środków trwałych Spółki albo kwotę 50.000
(pięćdziesiąt tysięcy) złotych, odpowiednio Spółki lub spółki zależnej od Spółki, ustalonej na
podstawie ostatniego zweryfikowanego sprawozdania finansowego, odpowiednio, Spółki lub
spółki zależnej od Spółki (nie dotyczy zbywania zapasów zbywalnych w ramach normalnej
działalności Spółki);
i) wyrażanie zgody na zbycie lub przekazanie praw autorskich lub innych praw do własności
intelektualnej, w tym w szczególności praw do znaków towarowych, praw do kodów źródłowych i
oprogramowania, także udzielanie koncesji lub licencji przekraczających zakres normalnej i
podstawowej działalności Spółki, nieprzewidzianych w budżecie;
j) wyrażanie zgody na zawieranie umów pomiędzy Spółką a członkami Zarządu Spółki innych niż
wymienione w art. 15 § 1 kodeksu spółek handlowych, a także wyrażanie zgody na zawieranie
umów z Akcjonariuszami Spółki lub Podmiotami Powiązanymi(w rozumieniu § 27 ust. 3 Statutu);
k) wyrażanie zgody na świadczenie, z jakiegokolwiek tytułu prawnego, przez Spółkę lub Podmioty
Powiązane ze Spółką na rzecz członków Zarządu Spółki; l) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę lub Podmiot Zależny od Spółki istotnej umowy z
Podmiotem Powiązanym ze Spółką, z członkiem Rady Nadzorczej lub z członkiem Zarządu
Spółki oraz z podmiotami z nimi powiązanymi;
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m)wyrażanie zgody na zatrudnianie przez Spółkę doradców i innych osób, niebędących
pracownikami Spółki ani Podmiotu Zależnego od Spółki, w charakterze konsultantów, prawników,
agentów, jeżeli roczne wynagrodzenie, nieprzewidziane w budżecie zatwierdzonym zgodnie z
postanowieniami Statutu Spółki, przekracza kwotę 50.000,00 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych;
n) (skreślony)
o) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzania badania sprawozdań finansowych Spółki;
p) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu;
q) ustalanie zasad wynagradzania Zarządu Spółki, w tym wszelkich form premiowania;
r) wyrażanie zgody na decyzje Zarządu Spółki związane z podwyższeniem kapitału zakładowego w
ramach kapitału docelowego, zgodnie zasadami określonymi w § 9 Statutu;
s) zatwierdzanie zasad programu opcji menedżerskich oraz ich zmian, a także wyrażanie zgody na
przyznawanie prawa nabycia akcji Spółki w ramach programu opcji menedżerskich oraz
podejmowanie wszelkich innych decyzji związanych z realizacją programu opcji menedżerskich;
t) wyrażanie opinii w przedmiocie przedkładanych przez Zarząd Walnemu Zgromadzeniu wniosków
o zmianę Statutu Spółki, o podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki lub
wniosków, dotyczących zasad przeprowadzania publicznej lub niepublicznej oferty akcji Spółki;
u) wyrażania zgody na uchylenie zakazu konkurencji obowiązującego członka Zarządu Spółki.

§ 31
1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.

§ 32
Rada może oddelegować ze swego grona członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych
czynności nadzorczych. Członkowie ci otrzymują osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala
Walne Zgromadzenie. Członków tych obowiązuje zakaz konkurencji, któremu podlegają członkowie
Zarządu Spółki.

§ 33
1. Z zastrzeżeniem ustępu 2 i 3 poniżej, do podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą Spółki wymagana
będzie bezwzględna większość głosów oddanych w obecności co najmniej połowy członków Rady
Nadzorczej. W przypadku równej liczby głosów za i przeciwko podjęciu uchwały głos decydujący
będzie miał Przewodniczący Rady Nadzorczej, zaś w jego nieobecności – Wiceprzewodniczący
Rady Nadzorczej.
2. Do podjęcia przez Radę Nadzorczą uchwały w sprawach wskazanych w powyższym paragrafie 30
ust. 2 punkt: g) oraz r) Statutu, pod rygorem nieważności takiej uchwały, wymagane będzie oddanie
głosu za podjęciem takiej uchwały przez członków Rady Nadzorczej powołanych przez
akcjonariusza MCI MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, z wydzielonym
subfunduszem MCI.TechVentures 1.0. na podstawie § 26 ust. 3 lit. (a) Statutu.
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3. Do podjęcia przez Radę Nadzorczą uchwały w sprawach wskazanych w powyższym paragrafie 30
ust. 2 punkt: (10), (11) i (12) Statutu, pod rygorem nieważności takiej uchwały, wymagane będzie
oddanie głosu za podjęciem takiej uchwały przez większość niezależnych członków Rady
Nadzorczej powołanych przez Walne Zgromadzenie zgodnie postanowieniami § 27 Statutu.
4. Uchwały Rady Nadzorczej powinny być protokołowane. Protokoły podpisują obecni członkowie Rady.
W protokołach należy podać porządek obrad oraz wymienić nazwiska i imiona członków Rady
Nadzorczej, biorących udział w posiedzeniu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały,
podać sposób przeprowadzania i wynik głosowania.
5. Do protokołów winny być dołączone odrębne zdania członków Rady Nadzorczej obecnych na
posiedzeniu oraz nadesłane później sprzeciwy nieobecnych członków na posiedzeniu Rady.

§ 34
W imieniu Rady Nadzorczej, reprezentującej Spółkę w umowach i sporach z członkami Zarządu, działa
dwóch członków Rady wyznaczonych w tym celu uchwałą tego organu.

§ 35
1. W ramach Rady Nadzorczej powołuje się komitet audytu.
2. W skład komitetu wchodzi co najmniej jeden członek niezależny, w rozumieniu § 27 Statutu oraz
przynajmniej jeden członek niezależny, posiadający kwalifikacje i doświadczenie w zakresie
rachunkowości i finansów w rozumieniu odrębnych przepisów ustawowych.
3. Szczegółowy zakres praw i obowiązków oraz tryb prac komitetu, o którym mowa w ust. 1 powyżej,
określa Regulamin Rady Nadzorczej.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 36
1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy z tym, że pierwszy rok obrotowy Spółki kończy się
31 grudnia 2007 r.
2. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji.
3. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem “w likwidacji”.
4. Likwidatorami są członkowie Zarządu i osoba wyznaczona przez Radę Nadzorczą.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek
Handlowych.
6. Założycielem Spółki jest: MCI MANAGEMENT S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 7, 50125.
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11.3

SŁOWNICZEK
Objęte niniejszym Dokumentem 2.228.914 (dwa miliony dwieście dwadzieścia
osiem tysięcy dziewięćset czternaście) sztuk Akcji Serii C, zwykłych na
okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, tj. o łącznej
wartości nominalnej 222.891,40 zł (dwieście dwadzieścia dwa tysiące osiemset

Akcje Serii C

dziewięćdziesiąt jeden, 40/100 złotych), emitowanych na podstawie Uchwały nr
01/04/2010/not. Zarządu Digital Avenue S.A. z dnia 7 kwietnia 2010 roku w
sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji na
okaziciela serii „C” wyłączeniem prawa poboru akcji nowej emisji przez
dotychczasowych akcjonariuszy, ustalenia nowej treści § 7 ust. 1 Statutu.

ASO, Alternatywny
System Obrotu,
NewConnect

alternatywny system obrotu rynek NewConnect - alternatywny system obrotu w
znaczeniu jakie nadaje temu terminowi art. 3 pkt 2 Ustawy o Obrocie.
Autoryzowanego Doradcę w znaczeniu, jakie nadaje temu terminowi § 18

Autoryzowany Doradca

Regulaminu ASO, którym wobec Emitenta jest Kancelaria Radców Prawnych
i Adwokatów Nowakowski i Wspólnicy sp.k.
Niniejszy

Dokument Informacyjny,
Dokument

dokument,

stanowiący

Dokument

Informacyjny

uproszczony

w rozumieniu Regulacji ASO, będący jedynym prawnie wiążącym dokumentem,
zawierającym informacje o Emitencie oraz akcjach serii C, sporządzony
zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku nr 1 do Regulaminu
Alternatywnego Systemu Obrotu (rynek NewConnect)

Emitent, Spółka

Giełda, GPW

KDPW

Digital Avenue Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Krajowy

Depozyt

Papierów

Wartościowych

Spółka

Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

KNF

Komisja Nadzoru Finansowego

Kodeks spółek

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000

handlowych, KSH,

r. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.)

Osoby nadzorujące

Członkowie Rady Nadzorczej

Osoby zarządzające

Członkowie Zarządu
Regulamin ASO wraz ze wszystkimi załącznikami do tego Regulaminu, a także:
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy z dnia 30 maja 2007

Regulacje ASO

roku (Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu),
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy z dnia 30 maja 2007
roku (Opłaty w Alternatywnym Systemie Obrotu),
Załącznik do uchwały Nr 581/2007 Giełdy z dnia 7 sierpnia 2007 roku (Zasady
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przekazywania informacji bieżących i okresowych ma rynku NewConnect),
Załącznik do Uchwały Nr 334/2007 Zarządu Giełdy z dnia 25 maja 2007 roku
(Autoryzowany Doradca w Alternatywnym Systemie Obrotu)
Załącznik do Uchwały Nr 575/2007 Zarządu Giełdy z dnia 6 sierpnia 2007 roku
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października
2008 r. w sprawie przyjęcia zasad dobrych praktyk obowiązujących na rynku
NewConnect (Dobre Praktyki Spółek notowanych na NewConnect)
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października
2008 r. w sprawie przyjęcia zasad dobrych praktyk obowiązujących na rynku
NewConnect (Dobre Praktyki Autoryzowanych Doradców NewConnect)
Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu (Rynek NewConnect), w brzmieniu
Regulamin ASO

ustalonym uchwałą Nr 147/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w
Warszawie S.A. z dnia 1 marca 2007 r. (z późn. zm.).

Regulamin Giełdy,

Regulamin GPW uchwalony Uchwałą Rady Giełdy Papierów Wartościowych w

Regulamin GPW

Warszawie Nr 1/1110/2006 z dnia 4 stycznia 2006 r. (z późn. zm.).

KRS

Krajowy Rejestr Sądowy w rozumieniu ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o
Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. 2007 Nr 168, poz. 1186, z późn. zm.).

Rynek NewConnect /

alternatywny system obrotu w znaczeniu jakie nadaje temu terminowi art. 3 ust.

NewConnect

2 Ustawy o Obrocie (Dz.U.2005, nr 183, poz.1538) organizowany przez GPW.

UOKiK

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania

Ustawa o Ofercie

instrumentów

finansowych

do

zorganizowanego

systemu

obrotu

oraz

o spółkach publicznych (Dz. U. 2009 r. Nr 185 poz. 1439 - tj.)
Ustawa o Obrocie
Ustawa o Ochronie
Konkurencji
i Konsumentów

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z
2005 r. Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.)
Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U.
Nr 50 poz. 331 z późn. zm.)
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