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Digital Avenue
Spółka Akcyjna
sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A i serii B oraz
praw do akcji serii B do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu

Niniejszy dokument informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie
instrumentów finansowych objętych tym dokumentem do obrotu w alternatywnym systemie obrotu
prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., przeznaczonym głównie dla
spółek, w których inwestowanie może być związane z wysokim ryzykiem inwestycyjnym.
Wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu nie stanowi
dopuszczenia, ani wprowadzenia tych instrumentów do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym
przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynku podstawowym lub równoległym).
Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka jakie niesie za sobą inwestowanie w instrumenty finansowe
notowane w alternatywnym systemie obrotu, a ich decyzje inwestycyjne powinny być poprzedzone
właściwą analizą, a także, jeżeli wymaga tego sytuacja, konsultacją z doradcą inwestycyjnym.
Treść niniejszego dokumentu informacyjnego nie była zatwierdzana przez Giełdę Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A. pod względem zgodności informacji w nim zawartych ze stanem
faktycznym lub przepisami prawa.

Data sporządzenia
17 sierpnia 2007 roku
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Wstęp
Tabela 1 Dane o Emitencie
Firma:
Siedziba:
Adres:
Telefon:
Faks:
Adres poczty elektronicznej:
Adres strony internetowej:

Digital Avenue S.A.
Wrocław
ul. Św. Mikołaja 7, 50-125 Wrocław
+48 71 78 17 386
+48 71 78 17 383
info@digitalavenue.pl
www.digitalavenue.pl

Tabela 2 Dane o Autoryzowanym Doradcy
Firma:
Siedziba:
Adres:
Telefon:
Faks:
Adres poczty elektronicznej:
Adres strony internetowej:

CEE Capital Sp. z o.o.
Wrocław
ul. Kiełbaśnicza 28, 50-109 Wrocław
+48 71 79 11 555
+48 71 79 11 556
info@ceecapital.pl
www.ceecapital.pl

Liczba, rodzaj, jednostkowa wartość nominalną instrumentów finansowych wprowadzanych do obrotu
w Alternatywnym Systemie Obrotu.
Do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu wprowadza się:
· 642 000 sztuk akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1 zł każda;
· 209 322 sztuk akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 zł każda;
· 209 322 praw do akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 zł każda.
Tabela 3 Kapitał zakładowy Emitenta
Liczba akcji (szt.)

Udział w kapitale
zakładowym (%)

Liczba głosów

Udział w ogólnej
liczbie głosów (%)

Seria A

642 000

75,4%

642 000

75,4%

Seria B

209 322

24,6%

209 322

24,6%

Suma
851 322
100%
851 322
100%
Wielkość kapitału zakładowego Emitenta przedstawiono przy założeniu zarejestrowania zmiany wysokości
kapitału zakładowego w wyniku objęcia wszystkich emitowanych akcji serii B.
Niniejszy Dokument Informacyjny zawierający informacje o wprowadzanych papierach wartościowych
traci ważność z chwilą rozpoczęcia obrotu instrumentami finansowymi Emitenta, dla których został
sporządzony. Jednak termin ważności Dokumentu Informacyjnego jest nie dłuższy niż 12 miesięcy od
dnia jego sporządzenia.
Tryb i sposób, w jakim informacje o zmianie danych zawartych w dokumencie informacyjnym, w terminie
jego ważności, będą podawane do publicznej wiadomości.
Zmiany danych zawartych w niniejszym Dokumencie Informacyjnym, w terminie jego ważności, będą
publikowane na stronach internetowych:
·
·
·

Emitenta – Wrocławski Dom Maklerski S.A. – www.wdmsa.pl
Autoryzowanego Doradcy – CEE Capital Sp. z o.o.
– www.ceecapital.pl
Rynku NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
– www.newconnect.pl

Informacje aktualizujące Dokument Informacyjny będą publikowane w trybie jaki został przewidziany dla publikacji
Dokumentu Informacyjnego.
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1.

Czynniki ryzyka

1.1

Czynniki ryzyka związane z działalnością oraz z otoczeniem, w którym
działa Emitent

§ Ryzyko związane z bezpieczeństwem w Internecie oraz ochroną danych osobowych
Działalność Emitenta narażona jest na potencjalne ryzyko związane z przestępstwami dokonywanymi
w środowisku internetowym, przykładowo włamania do systemu komputerowego Emitenta i zniszczenie lub
uszkodzenie danych użytkowników zarejestrowanych w portalu. Przestępstwa za pośrednictwem sieci
internetowej oraz wirusy komputerowe mogą zakłócić sprawne działania infrastruktury komputerowej Emitenta,
a tym samym pogorszyć jego sytuację finansową. Emitent dokłada wszelkich starań, żeby zminimalizować to
ryzyko używając szeregu zabezpieczeń na poziomie dostępów do infrastruktury komputerowej oraz ochrony
antywirusowej.
§ Ryzyko związane z utratą popularności
Emitent w dużym stopniu opiera się na koncepcji internetowego portalu współtworzonego i rozwijanego przez
jego użytkowników określanego jako portal społecznościowy. W przyszłości coraz większa ilość przychodów
będzie generowana z działalności reklamowej. Spadek zainteresowania portalu przejawiający się w spadającej
oglądalności witryny może negatywnie wpłynąć na wyniki Emitenta generowane w przyszłości, poprzez
zmniejszenie wpływów z reklamy internetowej. Emitent będzie dokładał wszelkich starań, żeby uatrakcyjniać
swoje serwisy tak żeby coraz większa liczba użytkowników była zainteresowana korzystaniem z serwisów.
§ Ryzyko związane z awariami sprzętu komputerowego
Dużą część aktywów Emitenta stanowi infrastruktura komputerowa, w skład której wchodzą m. in. serwery oraz
inny sprzęt komputerowy. Ewentualna awaria może spowodować obniżenie jakości usług świadczonych przez
Emitenta lub ich czasowy brak. Emitent zabezpiecza swoją infrastrukturę komputerową przed wyżej wymienionym
ryzykiem poprzez systemy awaryjnego zasilania oraz archiwizacji, dostarczane przez podmioty wyspecjalizowane
w tej działalności.
§ Ryzyko odejścia kluczowych członków kierownictwa i trudności związane z pozyskaniem nowej
wykwalifikowanej kadry zarządzającej
Na działalność Emitenta duży wpływ wywiera jakość pracy kierownictwa, jak i kluczowych pracowników. Emitent
nie może zapewnić, że ewentualna utrata niektórych członków kierownictwa nie będzie mieć negatywnego
wpływu na działalność, sytuację finansową i wyniki Emitenta, który wraz z odejściem kierownictwa tych osób
mógłby zostać pozbawiony personelu posiadającego wiedzę i doświadczenie z zakresu zarządzania i działalności
operacyjnej. Emitent kładzie szczególny nacisk na zaimplementowanie systemów motywacyjnych dla jego
kluczowych pracowników, które będą motywowały pracowników i uzależniały ich wynagrodzenie od efektów pracy
oraz zaangażowania w działalność operacyjną Emitenta.
§ Ryzyko związane z rozwojem nowych usług
Istnieje ryzyko, że pomimo dostosowania oferty Emitenta do zmieniających się potrzeb rynkowych, Emitent może
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 Emitenta na ich wytworzenie, co może mieć negatywny wpływ na sytuację
finansową Emitenta oraz osiągane wyniki. Emitent monitoruje na bieżąco trendy panujące na światowych rynkach
usług związanych z cyfrową rozrywką i stara się dopasować swoje usługi do aktualnie panujących trendów.
§ Ryzyko związane z piractwem muzycznym
Bardzo duża część przychodów Emitenta generowana jest ze sprzedaży legalnej muzyki przez Internet. Brak
odpowiednich regulacji prawnych skutecznie przeciwdziałających
nielegalnemu pozyskiwaniu utworów
muzycznych przez internautów będzie wpływał na ilość muzyki sprzedawanej przez spółkę Iplay (spółka zależna
Emitenta). Spółka Iplay czerpie około połowę swoich przychodów ze sprzedaży muzyki do partnerów
biznesowych, którzy nie są i nie będą zainteresowani pozyskiwaniem muzyki z naruszeniem praw autorskich.
§ Ryzyko związane z utratą kontraktów z wytwórniami muzycznymi
Działalność prowadzona przez spółkę Iplay – spółce zależnej Emitenta – opiera się na oferowaniu i sprzedaży
legalnej muzyki bez naruszania praw autorskich, której dostawcą są wytwórnie muzyczne. W przypadku zerwania
przez daną wytwórnie muzyczną umowy ze spółką Iplay utraci ona możliwość sprzedawania oferty muzycznej
danej wytwórni co może przełożyć się na negatywny wpływ na sytuację finansową spółki Iplay oraz Emitenta.
Spółka Iplay dokłada wszelkiej staranności żeby utrzymywać jak najlepsze relacje z wszystkimi wytwórniami
muzycznymi.
5
DIGITAL AVENUE S.A.

Dokument Informacyjny

§ Ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych
Działalność Emitenta jest obarczona ryzykiem bardzo dużej dynamiki zmian polskiego prawa. Zmiany przepisów
prawa gospodarczego oraz podatkowego mogą bardzo istotnie wpłynąć na sytuację prawno-finansową Spółki,
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. Emitent stara się minimalizować to ryzyko poprzez bieżące
śledzenie zmian regulacji prawnych oraz dostosowywanie swojej działalności do wymogów nowych przepisów.
§ Ryzyko braku pełnej kontroli nad spółkami zależnymi
Emitent, w związku z brakiem pełnej kontroli nad spółkami zależnymi, może mieć utrudnioną możliwość
kreowania działalności swoich spółek oraz zarządzania nimi. W tym celu Emitent przewiduje w przyszłości objęcie
pozostałej części udziałów w spółkach zależnych.
§ Ryzyko przymusowego nabycia udziałów w spółkach zależnych
Emitent na podstawie umów inwestycyjnych może zostać zmuszony, poprzez wykonanie opcji sprzedaży, do
nabycia udziałów w spółkach zależnych. Udziałowcom przysługuje prawo do zbycia swoich udziałów po cenie
określonej w umowie. Przymusowe nabycie udziałów może spowodować wzrost kosztów finansowych Emitenta
a przez to bezpośrednio zaniżyć zyski Spółki.
§ Ryzyko związane z dokapitalizowaniem spółek zależnych
W okresie od września do listopada 2007 roku Emitent jest zobowiązany do dokapitalizowania Medousa sp. z o.o.
poprzez podwyższenie kapitałów spółki o 520.000 zł poprzez emisję 10 000 nowych udziałów. Emitent jest
zobowiązany do objęcia 7 400 udziałów za łączną kwotę 384.800 zł.
Emitent jest zobowiązany w terminie 14 dni od przejęcia udziałów do dokapitalizowania Streemo sp. z o.o.
poprzez podwyższenie kapitałów spółki o 240.100 zł w drodze emisji 4 802 udziałów, z czego Emitent
zobowiązany jest objąć 2 405 za kwotę 120 250 zł.
Zobowiązania te mogą wpłynąć istotnie na wynik finansowy Emitenta za 2007 r.
§ Ryzyko związane ze spowolnieniem tempa rozwoju Internetu
Rynek Internetu w Polsce jest w fazie dynamicznego rozwoju. Zarówno wzrost liczby internautów, jak i wzrost
penetracji Internetu wpływa na liczbę klientów korzystających z usług Emitenta. Zahamowanie tempa rozwoju
rynku internetowego, może mieć niekorzystny wpływ na dalszy rozwój Emitenta, jego działalność, sytuację
finansową oraz osiągane wyniki.
§ Ryzyko związane ze spowolnieniem rozwoju mobilnych usług dodanych
Rynek mobilnych usług dodanych, rozumianych jako wszystkie inne usługi związane z transmisją danych przez
telefony komórkowe, niż przesyłanie i przetwarzanie głosu, jest obecnie w fazie bardzo dynamicznego rozwoju.
Część przychodów Emitenta związana jest ze sprzedażą mobilnych usług dodanych. Zahamowanie tempa
rozwoju tego rynku może mieć niekorzystny wpływ na dalszy rozwój Emitenta, jego działalność, sytuację
finansową oraz osiągane wyniki.
§ Ryzyko spadku dynamiki rozwoju rynku reklamy internetowej
Zgodnie z założeniami rozwoju Emitenta jego przychody z działalności reklamowej będą wzrastały w przyszłości.
Obecnie rynek reklamy internetowej rozwija się dynamicznie, nie można jednak wykluczyć sytuacji, że ten
dynamiczny rozwój zostanie zahamowany, co może mieć negatywny wpływ na działalność Emitenta
w przyszłości.
§ Ryzyko związane z tworzeniem konkurencyjnych serwisów
Przedmiotowe ryzyko związane jest z tworzeniem przez osoby trzecie podmiotów, których działalność byłaby
konkurencyjna względem Emitenta, co mogłoby się przełożyć na pogorszenie jego wyników finansowych.
§ Ryzyko związane z uprawnieniami osobistymi akcjonariuszy
Na podstawie §26 Statutu Spółki MCI Management S.A. ma prawo do powołania 2 członków Rady Nadzorczej
(gdy udział tej spółki jest wyższy niż 33% w kapitale zakładowym), bądź 1 członka (gdy udział jest wyższy niż
10% w kapitale zakładowym). Ponadto na mocy uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr
3/NWZ/2007 z dnia 17.07.2007 r. akcjonariusze Tomasz Pruszczyński, Damian Rutkowski, Tomasz Dwornicki,
Maciej Zawisza de Sulima, Arkadiusz Seńko będą posiadać wspólnie prawo do powołania jednego Członka Rady
Nadzorczej Digital Avenue tak długo jak będą posiadać łącznie co najmniej 5% akcji Emitenta. W związku z
powyższym istnieje ryzyko ograniczonego wpływu pozostałych akcjonariuszy na Spółkę.
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1.2.

Czynniki ryzyka związane z rynkiem kapitałowym

§ Ryzyko niedostatecznej płynności rynku i wahań cen akcji
Akcje Emitenta nie były do tej pory notowane na żadnym rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie
obrotu. Nie ma więc pewności, że papiery wartościowe Emitenta będą przedmiotem aktywnego obrotu po ich
dopuszczeniu do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu, który jest nowym rynkiem utworzonym przez Giełdę
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i istnieje ryzyko, że będzie się charakteryzował małą płynnością.
Tym samym mogą występować trudności w sprzedaży dużej ilości akcji w krótkim okresie czasu, co może
powodować dodatkowo znaczne obniżenie cen akcji będących przedmiotem obrotu, a nawet czasami brak
możliwości sprzedaży akcji.
§ Ryzyko związane z wydaniem decyzji o zawieszeniu lub o wykluczeniu akcji Emitenta z obrotu
w Alternatywnym Systemie Obrotu:
Organizator Alternatywnego Systemu może zawiesić obrót instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż 3
miesiące:
- na wniosek emitenta,
- jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu,
- jeżeli emitent narusza przepisy obowiązujące w alternatywnym systemie.
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.
Dodatkowo organizator Alternatywnego Systemu wyklucza instrumenty finansowe z obrotu:
- w przypadkach określonych przepisami prawa,
- jeżeli zbywalność tych instrumentów stała się ograniczona,
- w przypadku zniesienia dematerializacji tych instrumentów.
§ Ryzyko dotyczące możliwości nałożenia na Emitenta kar administracyjnych przez KNF za
niewykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa
W sytuacji, gdy spółka, której akcje zostały dopuszczone do alternatywnego systemu obrotu nie dopełni
obowiązku zgłoszenia do ewidencji prowadzonej przez KNF, faktu dopuszczenia akcji do Alternatywnego
Systemu Obrotu w terminie 14 od dnia dopuszczenia akcji Emitenta do alternatywnego systemu obrotu, KNF
może nałożyć na podmiot, który nie dopełnił tego obowiązku, karę pieniężną do wysokości 100.000 zł.
§ Ryzyko związane z notowaniem praw do akcji (PDA)
PDA to papier wartościowy, z którego wynika uprawnienie do otrzymania, niemających formy dokumentu, akcji
nowej emisji spółki publicznej, powstające z chwilą dokonania przydziału tych akcji i wygasające z chwilą
zarejestrowania akcji w depozycie papierów wartościowych albo z dniem uprawomocnienia się postanowienia
sądu rejestrowego odmawiającego wpisu podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru przedsiębiorców.
W przypadku niedojścia do skutku emisji akcji posiadacz PDA otrzyma tylko zwrot środków w wysokości iloczynu
ceny emisyjnej (tj. 28,00 zł) oraz ilości nabytych praw do akcji. Inwestorzy, którzy kupili PDA po wyższej cenie niż
cena emisyjna narażeni będą na stratę w wysokości różnicy ceny zapłaconej na rynku wtórnym za PDA a kwotą,
o której mowa powyżej. Termin ewentualnej wypłaty określi Zarząd w drodze uchwały.

1.3.

Czynniki ryzyka związane z inwestowaniem w papiery wartościowe

§ Ryzyko związane z opcją warunkowego podwyższenia kapitału
W związku z tym, że Zarząd Emitenta został upoważniony w momencie zawiązania Spółki do dokonania, w
terminie trzech lat od dnia jej zarejestrowania, podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż
480.000,00 zł. na zasadach określonych w art. 444-447 k.s.h. (§ 9 Statutu Spółki) możliwe jest, że Emitent
przeprowadzi emisję akcji bez uwzględnienia opinii Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
§ Ryzyko związane z uprawnieniami głównego akcjonariusza
Zgodnie z postanowieniami § 12 Statutu Emitenta w przypadku gdy MCI Management S.A. pozyska inwestora
zainteresowanego nabyciem 100% to pozostali akcjonariusze zobowiązani są do zaoferowania i sprzedaży
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wszystkich posiadanych akcji Spółki inwestorowi po cenie i na warunkach jakie otrzymał MCI Management S.A.
Akcjonariuszom przysługuje prawo pierwokupu na warunkach otrzymanych od inwestora. Uprawnienie
akcjonariuszowi MCI Management S.A. przysługuje do dnia pierwszego notowania akcji Spółki na GPW
w Warszawie to jest do dnia pierwszego notowania akcji Spółki na NewConnect.
§ Ryzyko związane z możliwością niskiej płynności papierów wartościowych
Z uwagi na strukturę akcjonariatu Emitenta (główny akcjonariusz tj., MCI Management S.A. posiada na dzień
sporządzenia Dokumentu Informacyjnego 642 000 akcji Emitenta, co stanowi 75,4% kapitału zakładowego) akcje
Emitenta mogą charakteryzować się niską płynnością. Może to utrudnić realizację zleceń kupna bądź sprzedaży
rzeczowych instrumentów finansowych, co może przełożyć się na rozbieżność pomiędzy oczekiwanymi a
zrealizowanymi zyskami.
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2.

Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w
dokumencie informacyjnym
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3.

Dane o instrumentach finansowych wprowadzanych
do alternatywnego systemu obrotu

3.1 Rodzaj, liczba oraz łączna wartość instrumentów finansowych
z wyszczególnieniem rodzajów uprzywilejowania, wszelkich ograniczeń
co do przenoszenia praw z instrumentów finansowych oraz
zabezpieczeń lub świadczeń dodatkowych
Do obrotu w systemie Alternatywnego Systemu Obrotu „New Connect” wprowadzane są:
· 642 000 sztuk Akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1 zł każda;
· 209 322 sztuk Akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 zł każda;
· 209 322 Praw do Akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 zł każda.
Łączna wartość nominalna akcji serii A wynosi 642 000 zł. W przypadku zarejestrowania podwyższenia kapitału
zakładowego w drodze emisji akcji serii B, łączna wartość nominalna akcji serii A i B wyniesie 851 322 zł.
Z instrumentami wskazanymi powyżej nie wiążą się żadne ograniczenia co do przenoszenia z nich praw, a także
nie występują żadne uprzywilejowania.
Uprzywilejowanie Akcji Emitenta
Akcje Emitenta nie są Akcjami uprzywilejowanymi w rozumieniu art. 351 do art. 353 KSH.
Emitent zwraca jednak uwagę, że niektórym Akcjonariuszom Emitenta przysługują uprawnienia osobiste
w rozumieniu art. 354 KSH. Uprawnienia te dotyczą:
Zgodnie z uchwałą nr 3/NWZ/2007 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 17.07.2007 r.
zmienione zostało brzmienie § 26 ust.3 statutu. W nowym brzmieniu akcjonariusz MCI Management S.A. posiada
prawo do powoływania i odwoływania 2 członków Rady Nadzorczej, jeżeli posiada co najmniej 33% kapitału
zakładowego lub 1 członka Rady Nadzorczej, jeżeli posiada co najmniej 10% kapitału zakładowego.
Akcjonariusze: Tomasz Pruszczyński, Damian Rutkowski, Tomasz Dwornicki, Maciej Zawisza de Sulima,
Arkadiusz Seńko będą posiadać prawo do powołania jednego członka Rady Nadzorczej jeżeli będą posiadać
łącznie co najmniej 5% kapitału zakładowego.
Ponadto na podstawie § 33 ust. 2 Statutu Spółki do podjęcia przez Radę Nadzorczą uchwały o:
§ wyrażaniu 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 oraz
§
wyrażaniu zgody na decyzje Zarządu Spółki związane z podwyższeniem kapitału zakładowego w
ramach kapitału docelowego, zgodnie zasadami określonymi w § 9 Statutu
wymagane będzie oddanie głosu za podjęciem takiej uchwały przez członków Rady Nadzorczej powołanych
przez akcjonariusza MCI Management Spółka Akcyjna.
Statutowe ograniczenia w obrocie Akcjami Emitenta
Zgodnie z postanowieniami § 12 Statutu Emitenta w przypadku gdy MCI Management S.A. pozyska inwestora
zainteresowanego nabyciem 100% to pozostali akcjonariusze zobowiązani są do zaoferowania i sprzedaży
wszystkich posiadanych akcji Spółki inwestorowi po cenie i na warunkach jakie otrzymał MCI Management S.A.
Akcjonariuszom przysługuje prawo pierwokupu na warunkach otrzymanych od inwestora. Uprawnienie
akcjonariuszowi MCI Management S.A. przysługuje do dnia pierwszego notowania akcji Spółki na GPW
w Warszawie. W dniu 13.08.2007 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwaliło zmianę Statutu odnośnie
zapisu powyżej. Na podstawie uchwały uprawnienie akcjonariuszowi MCI Management S.A. przysługuje do dnia
poprzedzającego pierwsze notowanie akcji Spółki na GPW w Warszawie to jest do dnia pierwszego notowania
akcji Spółki na NewConnect.
Obowiązki i ograniczenia wynikające z Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu
Obrót akcjami Emitenta, podlega zasadom i ograniczeniom określonym w Regulaminie Alternatywnego Systemu
Obrotu. Zgodnie z § 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu do obrotu w alternatywnym systemie mogą
być wprowadzone instrumenty finansowe, o ile:
·
Został sporządzony publiczny dokument informacyjny (zatwierdzony przez właściwy organ nadzory) oraz
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·
·

Zbywalność tych instrumentów nie jest ograniczona oraz,
W stosunku do Emitenta tych instrumentów nie toczy się postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne.

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 (UOKiK), jeżeli łączny światowy obrót
przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza
równowartość 1.000.000.000 euro lub jeżeli łączny obrót na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorców
uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza równowartość
50.000.000 euro. Przy badaniu wysokości obrotu bierze się pod uwagę obrót zarówno przedsiębiorców
bezpośrednio uczestniczących w koncentracji, jak i pozostałych przedsiębiorców należących do grup
kapitałowych, do których należą przedsiębiorcy bezpośrednio uczestniczący w koncentracji, a także obrót
zarówno przedsiębiorcy , nad którym ma zostać przejęta kontrola, jak i jego przedsiębiorców zależnych (art. 16
Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów).
Obowiązek zgłoszenia dotyczy m.in. 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, 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, 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.
Zgłoszenia zamiaru koncentracji dokonują wspólnie łączący się przedsiębiorcy, wspólnie wszyscy przedsiębiorcy
biorący udział w utworzeniu wspólnego przedsiębiorcy, przedsiębiorca przejmujący kontrolę, przedsiębiorca
nabywający część mienia innego przedsiębiorcy. Postępowanie antymonopolowe w sprawach koncentracji
powinno być zakończone nie później niż w terminie 2 miesięcy od dnia jego wszczęcia.
Do czasu wydania decyzji przez Prezesa UOKiK lub upływu terminu, w jakim decyzja powinna zostać wydana,
przedsiębiorcy, których zamiar koncentracji podlega zgłoszeniu, są obowiązani do wstrzymania się od dokonania
koncentracji.
Prezes UOKiK, w drodze decyzji, wydaje zgodę na dokonanie koncentracji, w wyniku której konkurencja na rynku
nie zostanie istotnie ograniczona, w szczególności przez powstanie lub umocnienie pozycji dominującej na rynku.
Prezes UOKiK może również w drodze decyzji nałożyć na przedsiębiorcę lub przedsiębiorców zamierzających
dokonać koncentracji obowiązek lub przyjąć ich zobowiązanie, w szczególności do:
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·
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zbycia całości lub części majątku jednego lub kilku przedsiębiorców,
wyzbycia się kontroli nad określonym przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami, w szczególności przez zbycie
określonego pakietu akcji lub udziałów, lub odwołania z funkcji członka organu zarządzającego lub
nadzorczego jednego lub kilku przedsiębiorców,
·
udzielenia licencji praw wyłącznych konkurentowi
Prezes UOKiK zakazuje, w drodze decyzji, dokonania koncentracji, w wyniku której konkurencja na rynku
zostanie istotnie ograniczona, w szczególności przez powstanie lub umocnienie pozycji dominującej na rynku,
jednak w przypadku gdy odstąpienie od zakazu koncentracji jest uzasadnione, a w szczególności przyczyni się
ona do rozwoju ekonomicznego lub postępu technicznego albo może ona wywrzeć pozytywny wpływ na
gospodarkę narodową, zezwala na dokonanie takiej koncentracji.
Prezes UOKiK może uchylić opisane wyżej decyzje, jeżeli zostały one oparte na nierzetelnych informacjach, za
które są odpowiedzialni przedsiębiorcy uczestniczący w koncentracji, lub jeżeli przedsiębiorcy nie spełniają
określonych w decyzji warunków. Jednak jeżeli koncentracja została już dokonana, a przywrócenie konkurencji
na rynku nie jest możliwe w inny sposób, Prezes UOKiK może, w drodze decyzji, określając termin jej wykonania
na warunkach określonych w decyzji, nakazać w szczególności:
·
podział połączonego przedsiębiorcy na warunkach określonych w decyzji;
·
zbycie całości lub części majątku przedsiębiorcy;
·
zbycie udziałów lub akcji zapewniających kontrolę nad przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami lub
rozwiązanie spółki, nad którą przedsiębiorcy sprawują wspólną kontrolę, z zastrzeżeniem że decyzja
taka nie może być wydana po upływie 5 lat od dnia dokonania koncentracji.
Z powodu niedochowania obowiązków, wynikających z Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, Prezes
UOKiK 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 zgody.
Prezes UOKiK 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,
a także jeśli w nie udzielił informacji żądanych przez Prezesa UOKiK na podstawie art. 19 ust. 3 bądź udzielił
informacji nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd.
Prezes UOKiK 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 UOKiK 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 nie zgłosiła
zamiaru koncentracji.
W przypadku nie wykonania decyzji, Prezes UOKiK może, w drodze decyzji, dokonać podziału przedsiębiorcy. Do
podziału spółki stosuje się odpowiednio przepisy art. 528-550 Kodeksu Spółek Handlowych. Prezesowi UOKiK
przysługują kompetencje organów spółek uczestniczących w podziale.
Prezes UOKiK może ponadto wystąpić do sądu o unieważnienie umowy lub podjęcie innych środków prawnych,
zmierzających do przywrócenia stanu poprzedniego.
Przy ustalaniu wysokości kar pieniężnych Prezes UOKiK uwzględnia w szczególności okres, stopień oraz
okoliczności uprzedniego naruszenia przepisów ustawy.
Ograniczenia wynikające z Rozporządzenie Rady (WE) nr 139/2004 w sprawie kontroli koncentracji
przedsiębiorstw
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 w Sprawie Koncentracji).
Rozporządzenie w Sprawie Koncentracji zawiera uregulowania dotyczące tzw. Koncentracji o wymiarze
wspólnotowym, a więc obejmujących przedsiębiorstwa i powiązane z nimi podmioty, które przekraczają określone
progi obrotu towarami i usługami.
Rozporządzenie w Sprawie Koncentracji obejmuje wyłącznie koncentracje prowadzące do trwałej zmiany
struktury własnościowej w przedsiębiorstwie. Koncentracje wspólnotowe podlegają zgłoszeniu do Komisji
Europejskiej przed ich ostatecznym dokonaniem, a po:
a) zawarciu umowy,
b) ogłoszeniu publicznej oferty, lub
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c) przejęciu większościowego udziału.
Zawiadomienia Komisji Europejskiej na podstawie Rozporządzenia w Sprawie Koncentracji można również
dokonać w przypadku, gdy przedsiębiorstwa posiadają wstępny zamiar w zakresie dokonania koncentracji
o wymiarze wspólnotowym.
Zawiadomienie Komisji służy uzyskaniu jej zgody na dokonanie takiej koncentracji. Koncentracja przedsiębiorstw
posiada wymiar wspólnotowy w następujących przypadkach:
a) gdy łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw, uczestniczących w koncentracji, wynosi więcej niż
5 miliardów euro, oraz
b) gdy łączny obrót przypadający na Wspólnotę Europejską każdego z co najmniej dwóch przedsiębiorstw
uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 250 milionów 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;
a) łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 2,5
miliarda euro,
b) w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich przedsiębiorstw
uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 milionów euro,
c) w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich przedsiębiorstw
uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 milionów euro, z czego łączny obrót co najmniej
dwóch przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi co najmniej 25 milionów euro, oraz
d) łączny obrót, przypadający na Wspólnotę Europejską, każdego z co najmniej dwóch przedsiębiorstw
uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 milionów 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.
Nie istnieją inne, niż wskazane w punktach powyżej, ograniczenia w obrocie Akcjami Emitenta.
Obowiązki i ograniczenia wynikające z Ustawy o ofercie publicznej oraz Ustawy o obrocie instrumentami
finansowymi
Obrót akcjami Emitenta, jako akcjami spółki publicznej podlega ograniczeniom określonym w Ustawie o Ofercie
publicznej oraz w Ustawie o Obrocie instrumentami finansowymi, które wraz z Ustawą o Nadzorze nad rynkiem
kapitałowym zastąpiły poprzednio obowiązujące przepisy prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi.
Na podstawie art. 159 Ustawy o Obrocie instrumentami finansowymi, 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 trzeciej akcji emitenta, praw
pochodnych dotyczących akcji emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych. Nie mogą
dokonywać na rachunek własny lub na rachunek osoby trzeciej innych czynności prawnych, powodujących lub
mogących powodować rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi, w czasie trwania okresu zamkniętego,
o którym mowa w art. 159 ust. 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.
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
instrumentami finansowymi 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.
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
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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 KNF informacji o zawartych przez te osoby oraz osoby blisko z
nimi powiązane, o których mowa w art. 160 ust. 2 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, 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.
Zgodnie z art. 69 Ustawy o Ofercie publicznej, każdy:
kto osiągnął lub przekroczył 5%, 10%, 20%, 25%, 33%, 50% albo 75% ogólnej liczby głosów w spółce
publicznej
kto posiadał co najmniej 5%, 10%, 20%, 25%, 33%, 50% albo 75% ogólnej liczby głosów w tej spółce i w
wyniku zmniejszenia tego udziału osiągnął odpowiednio 5%, 10%, 20%, 25%, 33%, 50% albo 75% lub
mniej ogólnej liczby głosów,
kogo dotyczy zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 10% ogólnej liczby głosów, o co najmniej
2% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej, której akcje dopuszczone są do obrotu na rynku
oficjalnych notowań giełdowych, lub o co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej, której
akcje dopuszczone są do innego rynku regulowanego, albo
kogo dotyczy zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów, o co najmniej
1% ogólnej liczby głosów,
jest zobowiązany zawiadomić o tym KNF oraz spółkę w terminie 4 dni od dnia zmiany udziału w ogólnej liczbie
głosów bądź od dnia, w którym dowiedział się o takiej zmianie lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się
o niej dowiedzieć.
Zawiadomienie powinno zawierać informacje o dacie i rodzaju zdarzenia powodującego zmianę udziału, której
dotyczy zawiadomienie. Powinno zawierać także informację o 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, a także o liczbie aktualnie posiadanych akcji i ich procentowym udziale w kapitale
zakładowym oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów. Zawiadomienie
związane z osiągnięciem lub przekroczeniem 10% ogólnej liczby głosów, powinno dodatkowo zawierać
informacje dotyczące zamiarów dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 miesięcy od
złożenia zawiadomienia oraz celu zwiększania tego udziału. W przypadku każdorazowej zmiany tych zamiarów
lub celu, akcjonariusz jest zobowiązany niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od zaistnienia tej zmiany,
poinformować o tym KNF oraz emitenta. Obowiązek dokonania zawiadomienia nie powstaje w przypadku, gdy po
rozliczeniu w depozycie papierów wartościowych kilku transakcji zawartych na rynku regulowanym w tym samym
dniu, zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce publicznej, na koniec dnia rozliczenia, nie powoduje
osiągnięcia lub przekroczenia progu ogólnej liczby głosów, z którym wiąże się powstanie tych obowiązków.
Zgodnie z art. 75 ust. 4 Ustawy o Ofercie publicznej, 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 (Dz.U. nr 91, poz. 871).

Zgodnie z art. 87 ustawy o ofercie publicznej obowiązki określone powyżej spoczywają również na:
a) podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony w ustawie próg ogólnej liczby głosów w związku z:
·
zajściem innego niż czynność prawna zdarzenia prawnego,
·
nabywaniem lub zbywaniem obligacji zamiennych na akcje spółki publicznej, kwitów depozytowych
wystawionych w związku z akcjami takiej spółki, jak również innych papierów wartościowych, z
których wynika prawo lub obowiązek nabycia jej akcji,
·
uzyskaniem statusu podmiotu dominującego w spółce kapitałowej lub innej osobie prawnej
posiadającej akcje spółki publicznej, lub w innej spółce kapitałowej bądź innej osobie prawnej
będącej wobec niej podmiotem dominującym,
·
dokonywaniem czynności prawnej przez jego podmiot zależny lub zajściem innego zdarzenia
prawnego dotyczącego tego podmiotu zależnego,
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b) funduszu inwestycyjnym – także 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,
c) 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, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 4 ustawy o obrocie
instrumentami finansowymi,
·
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,
d) podmiocie prowadzącym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność maklerską, który w ramach
reprezentowania posiadaczy papierów wartościowych wobec emitentów wykonuje, na zlecenie osoby trzeciej,
prawo głosu z akcji spółki publicznej, jeżeli osoba ta nie wydała wiążącej dyspozycji co do sposobu
głosowania,
e) wszystkich podmiotach łącznie, które łączy pisemne lub ustne porozumienie dotyczące nabywania przez
te podmioty akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy
dotyczącego istotnych spraw spółki, chociażby tylko jeden z tych podmiotów podjął lub zamierzał podjąć
czynności powodujące powstanie tych obowiązków,
f) podmiotach, które zawierają porozumienie, o którym mowa w pkt e), posiadając akcje spółki publicznej, w
liczbie zapewniającej łącznie osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów określonego
w tych przepisach.
W przypadkach wskazanych w pkt e) i f) obowiązki mogą być wykonywane przez jedną ze stron porozumienia,
wskazaną przez strony porozumienia. Istnienie porozumienia, o którym mowa w pkt e), domniemywa się w
przypadku podejmowania czynności określonych w tym przepisie 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, nie będącego firmą inwestycyjną, upoważnionego do dokonywania
na rachunku papierów wartościowych czynności zbycia lub nabycia papierów wartościowych,
·
jednostki powiązane w rozumieniu ustawy o rachunkowości.
Ponadto obowiązki wskazane wyżej powstają również w przypadku, gdy prawa głosu są związane z:
·
papierami wartościowymi stanowiącymi przedmiot zabezpieczenia, przy czym nie dotyczy to sytuacji,
gdy podmiot, na rzecz którego ustanowiono zabezpieczenie, ma prawo wykonywać prawo głosu i
deklaruje zamiar wykonywania tego prawa, gdyż wówczas prawa głosu uważa się za należące do
podmiotu, na rzecz którego ustanowiono zabezpieczenie,
·
akcjami, z których prawa przysługują danemu podmiotowi osobiście i dożywotnio,
·
papierami wartościowymi zdeponowanymi lub zarejestrowanymi w podmiocie, którymi może on
dysponować według własnego uznania.
Do liczby głosów, która powoduje powstanie wyliczonych wyżej obowiązków:
·
po stronie podmiotu dominującego – wlicza się liczbę głosów posiadanych przez jego podmioty zależne,
·
po stronie podmiotu prowadzącego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność maklerską, który
wykonuje czynności określone w pkt 4 powyżej – wlicza się liczbę głosów z akcji spółki objętych
zleceniem udzielonym temu podmiotowi przez osobę trzecią,
·
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.
Zgodnie z art. 88 ustawy o ofercie publicznej obligacje zamienne na akcje spółki publicznej oraz kwity
depozytowe wystawione w związku z akcjami takiej spółki uważa się za papiery wartościowe, z którymi wiąże się
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taki udział w ogólnej liczbie głosów, jaką posiadacz tych papierów wartościowych może osiągnąć w wyniku
zamiany na akcje. Przepis ten stosuje się także odpowiednio do wszystkich innych papierów wartościowych, z
których wynika prawo lub obowiązek nabycia akcji spółki publicznej.

3.2 Podstawa prawna emisji instrumentów finansowych
Organem uprawnionym do podjęcia decyzji o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję akcji, na mocy
art. 430-432 k.s.h. jest Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta.
§ Akcje serii A
Akcje serii A powstały na mocy Aktu Założycielskiego sporządzonego w dniu 19.04.2007 w Kancelarii Notarialnej
we Wrocławiu, przed notariuszem Bartoszem Masternakiem, przez działających w imieniu MCI Management
Spółka Akcyjna, Romana Ciska i Andrzeja Lisa.
(…)
III. ZGODA NA ZAWIĄZANIE SPÓŁKI AKCYJNEJ,
BRZMIENIE STATUTU ORAZ NA OBJĘCIE AKCJI
§1
Stawający, działając w imieniu Spółki MCI Management Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, oświadczają,
że wymieniona Spółka MCI Management Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu wyraża zgodę na zawiązanie
spółki akcyjnej pod firmą Digital Avenue Spółka Akcyjna, brzmienie jej statutu oraz oświadcza, że obejmuje
642 000 (słownie: sześćset czterdzieści dwa tysiące) akcji na okaziciela jako serię akcji A o kolejnych numerach
od 000 001 do 642 000 o wartości nominalnej 1 zł. (jeden złoty) każda, tj. o łącznej wartości nominalnej
642.000,00 zł. (sześćset czterdzieści dwa tysiące złotych) i pokrywa je gotówką w kwocie 642.000,00 zł (sześćset
czterdzieści dwa tysiące złotych).
§2
Stawający, działając w imieniu Spółki MCI Management Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, oświadczają,
że wymieniona Spółka zobowiązuje się do wniesienia wkładu wymienionego w §1 w następujących terminach:
a) 25 (dwadzieścia pięć) % wkładu w ciągu 5 (pięć) dni roboczych od daty podpisania Statutu,
b) 75 (siedemdziesiąt pięć) % wkładu najpóźniej do dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące siódmego roku
(30.06.2007).
§ Akcje serii B
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 17.07.2007 przyjęło uchwałę nr 1/NWZ/2007 będącą podstawą
prawną emisji akcji serii B. Uchwała ta stanowi co następuje:
Uchwała nr 1/NWZ/2007
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „Digital Avenue” Spółka Akcyjna z siedzibą we
Wrocławiu z dnia 17.07.2007 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego, emisji akcji serii B,
wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy przy emisji akcji serii B,
Działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 punkt 1) Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§1
Podwyższenie kapitału zakładowego i upoważnienia dla Zarządu Spółki
1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 642.000,00 zł (sześćset czterdzieści dwa tysiące złotych)
złotych do kwoty nie większej niż 856.000,00 zł (osiemset pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych), to jest o kwotę nie
większą niż 214.000,00 zł (dwieście czternaście tysięcy złotych) w drodze emisji nie więcej niż 214000 (dwieście
czternaście tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda
akcja.
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2. Akcje serii B zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi wniesionymi przed zarejestrowaniem
podwyższenia kapitału zakładowego.
3. Akcje serii B będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłaty z zysku, jaki przeznaczony będzie
do podziału za rok obrotowy 2007 (pierwszy rok obrotowy Spółki), to jest od dnia rejestracji Spółki w Rejestrze
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego tj. od dnia czternastego czerwca dwa tysiące siódmego roku
(14.06.2007).
4. Akcje serii B zostaną zaoferowane inwestorom w ramach subskrypcji prywatnej.
5. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do:
1) Ustalenia ceny emisyjnej akcji serii B;
2) Ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji prywatnej;
3) Zawarcia umów o objęciu akcji serii B w trybie subskrypcji prywatnej.
6. Podwyższenie kapitału zakładowego zostanie dokonane w granicach określonych w ust. 1 powyżej,
w wysokości odpowiadającej liczbie akcji objętych w drodze subskrypcji prywatnej (art. 431 § 2 pkt. 1 Kodeksu
spółek handlowych). Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do złożenia oświadczenia o wysokości
podwyższonego kapitału zakładowego Spółki przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru
sądowego – w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych.
7. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki po złożeniu przez Zarząd
oświadczenia o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego Spółki.
§2
Wyłącznie prawa poboru
1. Wyłącza się prawo poboru akcji serii B przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.
2. Uzasadnieniem wyłączenia prawa poboru akcji nowej emisji serii B jest cel emisji akcji serii B, jakim jest
pozyskanie w drodze prywatnej oferty akcji serii B, środków finansowych niezbędnych dla dalszego rozwoju
Spółki w zakresie prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Pozostawienie określenia ceny emisyjnej
akcji serii B Zarządowi Spółki umożliwi ustalenie tej ceny na poziomie adekwatnym do aktualnej wartości Spółki.
Z powyższych względów oraz w oparciu o przedstawioną Opinię Zarządu Spółki – uzasadnione jest w pełni i leży
w interesie Spółki – wyłączenie prawa poboru akcji serii B przez dotychczasowych akcjonariuszy oraz przyjęcie
proponowanego w niniejszej Uchwale trybu ustalania ceny emisyjnej akcji serii B.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 2/NWZ/2007
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „Digital Avenue” Spółka Akcyjna z siedzibą we
Wrocławiu z dnia 17.07.2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie
i wprowadzenie do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu „New Connect”,
prowadzonym przez Spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z/s w Warszawie akcji
wyemitowanych w ramach emisji akcji serii A i B oraz PDA serii B oraz dematerializacji akcji serii A, B
oraz PDA serii B
Działając na podstawie art. 12 pkt. 2 w związku z art. 5 ust. 1 – 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie
publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do organizowanego systemu obrotu oraz
o spółkach publicznych ( Dz. U. numer 184 poz. 1539 wraz z późn. zmianami ), uchwala się co następuje:
§1
Zgoda Walnego Zgromadzenia Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na:
1)
ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii A, B , a także „Praw do Akcji” serii B (PDA serii
B) do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu „New Connect”, prowadzonym w oparciu
o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. numer 183 poz. 1538 ),
przez Spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z/s w Warszawie (GPW);
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2)
złożenie akcji Spółki serii A, B oraz PDA serii B do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (KDPW);
3)
dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii A, B oraz PDA serii B w rozumieniu przepisów Ustawy
z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538).
§2
Upoważnienia dla Zarządu
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:
1)
podjęcia wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych, które będą zmierzały do dopuszczenia
i wprowadzenia akcji Spółki serii A, akcji Spółki serii B, a także „Praw do Akcji” serii B ( PDA serii B ) do obrotu
zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu „New Connect”, prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy
z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi ( Dz. U. numer 183 poz. 1538 ), przez Spółkę Giełda
Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.
2)
złożenie akcji Spółki serii A, B oraz PDA serii B do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (KDPW);
3)
podjęcia wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych, mających na celu dokonanie dematerializacji
akcji Spółki serii A, B oraz PDA akcji serii B, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem
Papierów Wartościowych umów, dotyczących rejestracji w depozycie, prowadzonym przez KDPW, akcji serii A,
akcji serii B, a także „Praw do Akcji” serii B (PDA serii B).
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym.
Akcji serii B nie są jeszcze zarejestrowane przez Sąd Rejestrowy.

3.3 Oznaczenie dat, od których akcje Emitenta uczestniczą w dywidendzie, ze
wskazaniem waluty, w jakiej wypłacana będzie dywidenda
Akcje serii A uczestniczą w wypłacie z zysku począwszy od wypłaty za rok 2007, ponieważ Akcje te powstały
w wyniku rejestracji sądowej z dnia 14.06.2007. Akcje serii A nie są uprzywilejowane co do dywidendy.
Dywidenda będzie wypłacana w polskim złotym – PLN.
Akcje Emitenta serii B uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłaty z zysku, jaki przeznaczony będzie do
podziału za rok obrotowy 2007 (pierwszy rok obrotowy Emitenta), to jest od dnia rejestracji Spółki w Rejestrze
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego tj. od 14.06.2007. Wynika to z treści uchwały Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia z dnia 17.07.2007 r. nr 1/NWZ/2007 § 1 pkt.. 3. Akcje serii B nie są uprzywilejowane co
do dywidendy.
Akcje serii A oraz serii B są równe w prawach do dywidendy.

3.4 Prawa związanie z oferowanymi instrumentami
Prawo do zbycia akcji
Zgodnie z art. 337 § 1 k.s.h. akcje są zbywalne. W statucie Emitenta nie zawarto żadnych zapisów
ograniczających to prawo.
Prawa akcjonariusza dotyczące Walnego Zgromadzenia
Zgodnie z art. 400 § 1 k.s.h. akcjonariusz bądź akcjonariusze posiadający co najmniej 10% kapitału zakładowego
Spółki mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia bądź umieszczenia w porządku obrad
określonych spraw. Statut Emitenta nie przewiduje odmiennych postanowień w tej materii.
Prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu
Na podstawie art. 412 § 1 k.s.h. akcjonariusz ma prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonać
prawo głosu wynikające z zarejestrowanych akcji. Każda akcja uprawnia do oddania jednego głosu. Głos może
być oddany przez pełnomocnika, jednakże pełnomocnictwo powinno być udzielona na piśmie pod rygorem
nieważności.
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Prawo żądania wydania odpisów wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy
Każdy akcjonariusz jest uprawniony do wydania mu odpisów wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad
najbliższego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zgodnie z art. 407 § 2 k.s.h. Wniosek taki należy
złożyć do Zarządu Spółki. Wydanie odpisów wniosków powinno nastąpić nie później niż w terminie tygodnia
przed Walnym Zgromadzeniem.
Prawo żądania sprawdzenia listy obecności akcjonariuszy obecnych na Walnym Zgromadzeniu
Zgodnie z art. 410 § 1 k.s.h., niezwłocznie po wyborze przewodniczącego Walnego Zgromadzenia należy
sporządzić listę obecności zawierającą spis osób uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu z wymienieniem
liczby akcji Emitenta, które każdy z tych uczestników przedstawia oraz służących im głosów. Lista ta winna być
podpisana przez Przewodniczącego i przedłożona do wglądu podczas obrad Walnego Zgromadzenia.
Zgodnie z 410 § 2 k.s.h. na wniosek akcjonariuszy posiadających co najmniej 10% kapitału zakładowego
reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu, lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym
celu komisję, złożoną z co najmniej 3 osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji.
Prawo do żądania wyboru Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami
Na podstawie art. 385 § 3 k.s.h. wybór Rady Nadzorczej powinien być dokonany w drodze głosowania
oddzielnymi grupami na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedna piąta kapitału zakładowego
Emitenta. Akcjonariusze reprezentujący na Walnym Zgromadzeniu te część akcji, która przypada z podziału
ogólnej liczby akcji reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu przez liczbę członków Rady Nadzorczej, mogą
utworzyć oddzielną grupę celem wyboru jednego członka Rady Nadzorczej, nie biorą jednak udziału w wyborze
pozostałych członków Rady Nadzorczej. Mandaty w Radzie Nadzorczej nieobsadzone przez odpowiednią grupę
akcjonariuszy, utworzoną zgodnie z zasadami podanymi powyżej, obsadza się w drodze głosowania, w którym
uczestniczą wszyscy akcjonariusze Emitenta, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady
Nadzorczej wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
Prawo żądania udzielenia przez Zarząd Spółki informacji dotyczących Spółki
Stosownie do art. 428 § 1 k.s.h. akcjonariusz może zgłosić w trakcie trwania Walnego Zgromadzenia żądanie
udzielenia przez Zarząd podczas obrad Walnego Zgromadzenia informacji dotyczących Emitenta, jeżeli
udzielenie takich informacji przez Zarząd jest uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad Walnego
Zgromadzenia. Zarząd Spółki jest zobowiązany do udzielenia informacji żądanej przez akcjonariusza, jednakże
zgodnie z art. 428 § 2 k.s.h. Zarząd powinien w określonych wypadkach odmówić udzielenia informacji. Ponadto
zgodnie z art. 428 § 3 k.s.h. w uzasadnionych przypadkach Zarząd może udzielić akcjonariuszowi Spółki żądanej
przez niego informacji na piśmie nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zakończenia Walnego
Zgromadzenia.
Prawo akcjonariusza do wystąpienia z powództwem o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia
W przypadku gdy uchwała jest sprzeczna ze statutem Spółki bądź dobrymi obyczajami i godzi w interesy
Emitenta lub ma na celu pokrzywdzenie akcjonariusza stosownie do art. 422 § 1 k.s.h., akcjonariusz może
wytoczyć przeciwko Spółce powództwo o uchylenie uchwały podjętej przez Walne Zgromadzenia Spółki. Do
wystąpienia z powództwem uprawniony jest:
- akcjonariusz, który głosował przeciwko uchwale Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, a po jej
podjęciu zażądał zaprotokołowania swojego sprzeciwu,
- akcjonariusz bezzasadnie niedopuszczony do udziału w Walnym Zgromadzeniu,
- akcjonariusz, który nie był obecny na Walnym Zgromadzeniu, jednakże jedynie w przypadku wadliwego
zwołania Walnego Zgromadzenia lub też powzięcia uchwały w sprawie nieobjętej porządkiem obrad danego
Walnego Zgromadzenia.
Zgodnie z art. 424 § 2 k.s.h. w przypadku spółki publicznej powództwo o uchylenie uchwały Walnego
Zgromadzenia należy wnieść w terminie miesiąca od dnia otrzymania przez akcjonariusza wiadomości o uchwale,
nie później jednak niż w terminie trzech miesięcy od dnia powzięcia uchwały przez Walne Zgromadzenie.
Prawo akcjonariusza do wystąpienia z powództwem o stwierdzenie nieważności uchwały Walnego
Zgromadzenia.
Akcjonariusze, uprawnieni do wystąpienia z powództwem o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy Spółki, mogą również na mocy art. 425 § 1 k.s.h. wystąpić przeciwko Spółce z powództwem
o stwierdzenie nieważności uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki sprzecznej z ustawą. Powództwo takie
powinno być wniesione w terminie trzydziestu dni od dnia ogłoszenia uchwały Walnego Zgromadzenia, nie
później jednak niż w terminie roku od dnia powzięcia uchwały przez Walne Zgromadzenie.
Prawo do udziału w zysku Spółki
Akcjonariusze Emitenta, na mocy art. 347 § 1 k.s.h. maja prawo do udziału w zysku spółki wykazanym w jej
sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne
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Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. Zysk przeznaczony do wypłaty akcjonariuszom Emitenta rozdziela się
w stosunku do liczby akcji posiadanych przez danego akcjonariusza w dniu dywidendy ustalonym przez Walne
Zgromadzenie. Wszystkie akcje serii A i serii B są równe w prawach. Zgodnie z art. 348 § 3 k.s.h. dzień
dywidendy, może być wyznaczony na dzień podjęcia uchwały o jej wypłacie lub w okresie kolejnych trzech
miesięcy, licząc od dnia powzięcia uchwały, z zastrzeżeniem, że należy uwzględnić terminy, które zostały
określone w regulacjach KDPW.
Zgodnie z art. 395 k.s.h. organem właściwym do powzięcia uchwały o podziale zysku (lub o pokryciu straty), oraz
o wypłacie dywidendy, jest Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które powinno odbyć się w terminie sześciu
miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Statut Emitenta nie przewiduje żadnego uprzywilejowania dla
niektórych akcji. Tym samym stosuje się zasady ogólne opisane powyżej. Warunki odbioru dywidendy ustalane
są zgodnie z zasadami znajdującymi zastosowanie dla spółek publicznych. Regulacje w tym zakresie zawiera
Dział I Szczegółowych Zasad Działania KDPW. Wypłata dywidendy następuje za pośrednictwem systemu
depozytowego KDPW, który przekazuje dalej środki z tytułu dywidendy na rachunki uczestników KDPW (domów
maklerskich i banków prowadzących rachunki inwestycyjne), a ci na rachunki papierów wartościowych osób
uprawnionych do dywidendy. Rachunki te prowadzone są przez poszczególne domy maklerskie banki
prowadzące rachunki inwestycyjne).
Prawo poboru
W przypadku nowej emisji, zgodnie z art. 433 § 1 k.s.h., akcjonariusze Emitenta maja prawo pierwszeństwa
objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych przez nich akcji (prawo poboru). Prawo poboru odnosi się
również do emisji przez Spółkę papierów wartościowych zamiennych na akcje Spółki lub inkorporujących prawo
zapisu na akcje. W interesie Spółki, zgodnie z przepisami 433 § 2 k.s.h., po spełnieniu określonych kryteriów
Walne Zgromadzenie może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji Spółki w całości
lub części.
Prawo do udziału w majątku pozostałym po przeprowadzeniu likwidacji spółki akcyjnej
W ramach likwidacji spółki akcyjnej likwidatorzy powinni zakończyć interesy bieżące spółki, ściągając jej
wierzytelności, wypełnić zobowiązania ciążące na spółce i upłynnić majątek spółki, tak mówi art. 468 § 1 k.s.h.
W myśl art. 474 § 1 k.s.h., po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli spółki, może nastąpić podział
pomiędzy akcjonariuszy majątku spółki pozostałego po takim zaspokojeniu lub zabezpieczeniu. Majątek
pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli spółki, stosowanie do art. 474 § 2 k.s.h., dzieli się
pomiędzy akcjonariuszy spółki w stosunku do dokonanych przez każdego z akcjonariuszy wpłat na kapitał
zakładowy spółki. Wielkość wpłat na kapitał zakładowy spółki przez danego akcjonariusza ustala się w oparciu
o liczbę i wartość posiadanych przez niego akcji.
Prawo do ustanowienia zastawu lub użytkowania na Akcjach
Akcje mogą być przedmiotem zastawu lub prawa użytkowania ustanowionego przez ich właściciela.

3.5 Określenie podstawowych zasad polityki emitenta co do wypłaty
dywidendy
Zgodnie z art. 395 k.s.h., organem właściwym do powzięcia uchwały o podziale zysku (lub o pokryciu straty) oraz
o wypłacie dywidendy jest Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które powinno odbyć się w terminie 6 miesięcy po
upływie każdego roku obrotowego. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala w uchwale o podziale zysku za ostatni
rok obrotowy wysokość dywidendy, dzień ustalenia prawa do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy (art. 348 §
3 k.s.h.).
Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którzy posiadają na swoim rachunku akcje
w dniu, który Walne Zgromadzenie określi w swojej uchwale, jako dzień ustalenia prawa do dywidendy. Walne
Zgromadzenie określa dzień prawa do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy. Statut Emitenta nie przewiduje
możliwości wypłaty zaliczki na dywidendę. Warunki i termin przekazania dywidendy, w przypadku, gdy Walne
Zgromadzenie podejmie decyzję o jej wypłacie, ustalane będą zgodnie z zasadami przyjętymi dla spółek
publicznych.
Zgodnie z §91 ust. 1 Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, Emitent
jest zobowiązany poinformować KDPW o wysokości dywidendy, o dniu ustalenia prawa do dywidendy
(określonym w przepisach Kodeksu Spółek Handlowych jako „dzień dywidendy”) oraz terminie wypłaty
dywidendy. Zgodnie z § 91 ust. 2 Szczegółowych Zasad Działania KDPW, między dniem ustalenia prawa do
dywidendy a dniem wypłaty dywidendy musi upływać co najmniej 10 dni. Wypłata dywidendy będzie następować
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za pośrednictwem systemu depozytowego KDPW. Wypłata dywidendy przysługującej akcjonariuszom
posiadającym zdematerializowane akcje spółki publicznej zgodnie z §97 Szczegółowych Zasad Działania KDPW,
następuje poprzez pozostawienie przez Emitenta do dyspozycji KDPW środków na realizację prawa do
dywidendy na wskazanym przez KDPW rachunku pieniężnym lub rachunku bankowym, a następnie rozdzielenie
przez KDPW środków otrzymanych od Emitenta na rachunku uczestników KDPW, którzy następnie przekażą je
na poszczególne rachunki akcjonariuszy.
Polityka dywidendy Emitenta będzie zgodna z zasadami, mającymi zastosowanie do wypłat dywidendy przez
spółki, których akcje znajdują się w obrocie na rynku regulowanym. Warunki wypłaty dywidendy będą ustalone
przez Zarząd Emitenta w porozumieniu z KDPW.
Ostateczna decyzja o wypłacie dywidendy w najbliższych latach uzależniona będzie od potrzeb inwestycyjnych
Spółki, jej zapotrzebowania na środki finansowe oraz wymogów adekwatności kapitałowej obowiązujących firmy
inwestycyjne. Ustalenie terminów w związku z wypłatą dywidendy oraz operacja wypłaty dywidendy jest
przeprowadzana zgodnie z regulacjami KDPW.

3.6 Informacje
o
zasadach opodatkowania dochodów
związanych
z posiadaniem i obrotem instrumentami 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. Zgodnie ze
stanowiskiem Ministerstwa Finansów, sformułowanym w piśmie z dnia 5 lutego 2002 r. skierowanym do
KDPW, płatnikiem tym jest biuro maklerskie prowadzące rachunek papierów wartościowych osoby
fizycznej, której wypłacana jest dywidenda.
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),
· kwotę podatku uiszczonego z tytułu otrzymanej dywidendy oraz innych przychodów z tytułu udziału
w zyskach osób prawnych odlicza się od kwoty podatku, obliczonego zgodnie z art. 19 ustawy o podatku
dochodowym od osób prawnych. W przypadku braku możliwości odliczenia kwotę tę odlicza się
w następnych latach podatkowych (art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych),
· zwalnia się od podatku dochodowego spółki wchodzące w skład podatkowej grupy kapitałowej,
uzyskujące dochody od spółek tworzących tę grupę (art. 22 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od
osób prawnych),
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·

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 następujące warunki (art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób
prawnych):
o wypłacającym dywidendę oraz inne należności z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest
spółka będąca podatnikiem podatku dochodowego, mająca siedzibę lub zarząd na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej,
o uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach
osób prawnych, o których mowa w lit. a, jest spółka podlegająca w innym niż Rzeczpospolita
Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od
całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania,
o spółka, o której mowa w lit. b, posiada bezpośrednio nie mniej niż 15% udziałów (akcji)
w kapitale spółki, o której mowa w lit. a,
o odbiorcą dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału
w zyskach osób prawnych jest:
§ spółka, o której mowa w lit. b, albo
§ położony poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład, w rozumieniu
art. 20 ust. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, spółki, o której
mowa w lit. b, jeżeli osiągnięty dochód (przychód) podlega opodatkowaniu w tym
państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym ten zagraniczny zakład jest
położony.
Zwolnienie ma zastosowanie w przypadku, kiedy spółka uzyskująca 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 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 ma
zastosowanie w stosunku do dochodów osiągniętych od dnia uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską
członkostwa w Unii Europejskiej.
· 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 wykazania uzyskanego z tego tytułu dochodu w składanej co miesiąc deklaracji
podatkowej o wysokości dochodu lub straty, osiągniętych od początku roku podatkowego oraz 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.
Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zastosowanie stawki podatkowej,
wynikającej z umów zapobiegających podwójnemu opodatkowaniu, lub niepobranie podatku ma zastosowanie,
pod warunkiem przedstawienia płatnikowi przez podatnika zaświadczenie o miejscu zamieszkania lub siedzibie
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za granicą dla celów podatkowych (tzw. certyfikat rezydencji), wydane przez właściwy organ administracji
podatkowej.

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 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.
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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 dokonywaną w
ramach obrotu zorganizowanego - w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie
instrumentami finansowymi” 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.

Dane o emitencie

4.1. Podstawowe dane o Emitencie
Tabela 4 Podstawowe dane o Emitencie
Firma:
Forma prawna:
Kraj siedziby:
Siedziba:
Adres:
Telefon:
Faks:
Adres poczty elektronicznej:
Adres strony internetowej:
NIP:
REGON:
KRS:

4.2.

Digital Avenue S.A.
Spółka Akcyjna
Polska
Wrocław
ul. Św. Mikołaja 7, 50-125 Wrocław
+48 71 78 17 386
+48 71 78 17 383
info@digitalavenue.pl
www.digitalavenue.pl
8971729452
020512760
0000282571

Wskazanie czasu trwania Emitenta

Czas trwania Emitenta jest nieoznaczony.

4.3.

Wskazanie przepisów prawa na podstawie których został utworzony
Emitent

Emitent został utworzony na podstawie Ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 15.06.2000 r. (Dz. U. Nr 94,
poz. 1037 z późn. zm.) i działa zgodnie z jej zapisami.

4.4.

Wskazanie sądu, który wydał postanowienie o wpisie do właściwego
rejestru

Dnia 14.06.2007 Sąd Rejestrowy dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego wydał postanowienie o wpisie Emitenta do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem 0000282571.

4.5.

Krótki opis historii Emitenta

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. podzielonego 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. W kolejnych krokach Digital
Avenue przejął 87,1% udziałów spółki Iplay Sp. z o.o. (15.05.2007), która jest pierwszym w Polsce i wiodącym
sprzedawcą legalnej muzyki przez Internet oraz w kanale mobilnym oraz 50,1% udziałów Streemo Sp z o.o.
(26.04.2007). Ostatnim elementem realizowanej strategii przed wejściem Emitenta na rynek New Connect było
podpisanie umowy kupna 74% udziałów w Medousa Sp z o.o. (16.07.2007). Medousa Sp. z o.o. jest właścicielem
rozrywkowych serwisów internetowych fotosik.pl, sms.pl, supergry.pl oraz inne serwisy o łącznej oglądalności
przekraczającej 3 mln Real Users (osoby, które dokonały co najmniej jednej odsłony na badanej witrynie
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w danym miesiącu) miesięcznie wg MegaPanel PBI. Kapitał na przejęcie Digital Avenue zamierza pozyskać
z emisji akcji w ramach wejścia na NewConnect.
W celu realizacji zamierzonych celów oraz sfinansowaniu przejęcia Medusa Sp. z o.o. NWZA Digital Avenue
w dniu 17 lipca 2007 roku podjęło uchwałę o emisji nowych akcji na okaziciela serii B o wielkości nie większej niż
214 000 zł (dwieście czternaście złotych). Ostatecznie w drodze oferty prywatnej objętych zostało 209 322 akcje
serii B. Cena emisyjna wyniosła 28,00 zł. Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego akcje serii B nie
zostały zarejestrowane przez Sąd Rejestrowy.

4.6.

Określenie rodzajów i wartości kapitałów (funduszy) własnych Emitenta
oraz zasad ich tworzenia

Na podstawie sprawozdania skonsolidowanego sporządzonego na dzień 30 czerwca 2007 r. kapitały własne
Emitenta wynoszą 803 tys. zł.
Tabela 5 Kapitał własny Emitenta na dzień sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
(w tys. zł)
Stan na dzień
Kapitał własny
30.06.2007
Kapitał podstawowy
Kapitał zapasowy
Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny
Udziały (akcje) własne
Zysk (strata) z lat ubiegłych
Zysk netto okresu obrotowego
Kapitały przypadające akcjonariuszom podmiotu dominującego
Udziały akcjonariuszy mniejszościowych
Razem kapitały własne

642
0
0
0
0
-63
579
224
803

Zgodnie z § 11 pkt.. 2 Statutu Spółki, Emitent tworzy kapitał zapasowy, na który dokonywane będą corocznie
odpisy, w wysokości nie mniejszej niż 8% rocznego zysku netto, do czasu kiedy kapitał zakładowy nie osiągnie
wysokości równej 1/3 kapitału zakładowego. Celem tworzenia kapitału zapasowego jest pokrycie strat bilansowych
w toku prowadzonej działalności gospodarczej.
Spółka może również tworzyć kapitał rezerwowy na pokrycie szczególnych wydatków lub strat.

4.7.

Informacje o nieopłaconej części kapitału zakładowego

Kapitał zakładowy jest opłacony w całości.

4.8.

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 emitował dotychczas obligacji zamiennych na akcje ani obligacji z prawem pierwszeństwa do objęcia
akcji.
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4.9.

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 akcji
i wartości kapitału zakładowego, o które w terminie ważności Dokumentu
Informacyjnego może być jeszcze podwyższony kapitał zakładowy w tym
trybie

Zarząd Emitenta jest upoważniony w terminie trzech lat od dnia zarejestrowania Spółki tj., od 14 czerwca 2007
roku do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 480 000 zł na zasadach określonych w art.
444-447 k.s.h. W terminie ważności Dokumentu Informacyjnego możliwe jest podwyższenie kapitału
zakładowego o 480 000 zł co jest równoznaczne z możliwością wyemitowania 480 000 akcji zwykłych na
okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł każda.

4.10. Wskazanie na jakich rynkach instrumentów finansowych są lub były
notowane instrumenty finansowe emitenta lub wystawiane w związku z
nimi kwity depozytowe
Instrumenty finansowe Emitenta dotychczas nie były i nie są przedmiotem obrotu na żadnym rynku papierów
wartościowych. Emitent również nie wystawił kwitów depozytowych.

4.11. 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 sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego Grupa Kapitałowa Emitenta składa się z:
· Digital Avenue S.A.
· Iplay Sp. z o.o.
· Streemo Sp. z o.o.
Tabela 6 Dane spółki zależnej IPLAY
Firma:
Forma prawna:
Rodzaj powiązania:
Udział Emitenta w kapitale zakładowym:
Udział Emitenta w ogólnej liczbie głosów na WZW:
Kraj siedziby:
Siedziba:
Adres:
Telefon:
Faks:
Adres poczty elektronicznej:
Adres strony internetowej:
NIP:
DIGITAL AVENUE S.A.

Iplay sp. z o.o.
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Jednostka zależna
87,10%
87,10%
Polska
Wrocław
ul. Kazimierza Wielkiego 15, 50-077 Wrocław
+48 71 797 55 45
+48 71 797 55 45
biuro@iplay.pl
www.iplay.pl
897 16 91 910
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REGON:
KRS:

932959876
0000184180

Spółka Iplay jest pierwszym w Polsce sklepem sprzedającym legalną muzykę przez Internet. Spółka posiada
w swojej ofercie muzykę największych wytwórni muzycznych, którą oferuje klientom indywidualnym oraz klientom
biznesowym.
Tabela 7 Dane spółki zależnej Streemo
Firma:
Forma prawna:
Rodzaj powiązania:
Udział Emitenta w kapitale zakładowym:
Udział Emitenta w ogólnej liczbie głosów na WZW:
Kraj siedziby:
Siedziba:
Adres:
Telefon:
Faks:
Adres poczty elektronicznej:
Adres strony internetowej:
NIP:
REGON:
KRS:

Streemo sp. z o.o.
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Jednostka zależna
50,09%
50,09%
Polska
Warszawa
ul. Czapli 13, 02-781 Warszawa
+48 22 625 33 86
+48 22 62187 49
piotr.szostak@streemo.pl
www.streemo.pl
9512219657
140923302
0000277632

Spółka Streemo jest właścicielem portalu streemo.pl, wokół którego gromadzi się społeczność internetowa, gdzie
użytkownicy i artyści mogą promować swoje treści, odkrywać nową muzykę, video, zdjęcia oraz blogi. Główna
kategorią tematyczną serwisu streemo.pl jest muzyka. Obecnie streemo.pl posiada rozbudowane funkcje
pozwalające na prezentacje swojej twórczości.
W dniu 16 lipca 2007 roku Emitent podpisał umowę inwestycyjną z założycielami spółki Medousa sp. z o.o. na
nabycie 74,00 % udziałów tej spółki. Umowa ponadto obejmuje:
· sprzedaż akcji Emitenta założycielom Medousa sp. z o.o.
MCI Management sprzeda 88 597 akcji Emitenta (tj. 13,8 % kapitału akcyjnego) założycielom Medousa sp. z o.o.
· dokapitalizowanie Medousa sp. z o.o.
Założyciele oraz Emitent uzgodnili, że dokapitalizują spółkę Medousa od września do listopada 2007 roku
poprzez podwyższenia kapitału zakładowego spółki o 520 000 zł. Emitent jest zobowiązany do objęcia 7 400
udziałów za łączną kwotę 384 800 zł.
· opcje sprzedaży przysługujące założycielom
W okresie od 1.01.2009 r. do 31.12.2009 r. a następnie w okresie od 1.01.2010 r. do 31.12.2010 r. założycielom
Medousa sp. z o.o. przysługuje prawo do sprzedaży posiadanych udziałów w spółce Emitentowi. Płatność z tytułu
realizacji opcji nastąpi w drodze emisji nowych akcji Emitenta.
·
opcja kupna przysługująca Emitentowi.
W okresie od 1.01.2011 r. Emitent ma prawo odkupić udziały należące do założycieli płacąc im akcjami nowej
emisji.

Tabela 8 Dane spółki Medousa
Firma:
Forma prawna:
Data zawarcia umowy inwestycyjnej:
Przyszły rodzaj powiązania:
Przyszły udział Emitenta w kapitale zakładowym:
Przyszły udział Emitenta w ogólnej liczbie głosów
na WZW:
Kraj siedziby:
Siedziba:
DIGITAL AVENUE S.A.

Medousa
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
16.07.2007
Jednostka zależna
74,00%
74,00%
Polska
Rybnik
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Adres:
Telefon:
Faks:
Adres poczty elektronicznej:
Adres strony internetowej:
NIP:
REGON:
KRS:

ul. Wiejska 2, 44 – 200 Rybnik
+48 32 423-75-51
+48 32 423-75-59
biuro@medousa.pl
www.medousa.pl
642-29-09-871
240150601
0000240344

Medousa Sp. z o.o. jest właścicielem rozrywkowych serwisów internetowych fotosik.pl, sms.pl, supergry.pl oraz
inne serwisy o łącznej oglądalności przekraczającej 3 mln Real Users (osoby, które dokonały co najmniej jednej
odsłony na badanej witrynie w danym miesiącu) miesięcznie wg MegaPanel PBI.

4.12. Podstawowe informacje o produktach, towarach lub usługach, wraz z ich
określeniem wartościowym i ilościowym oraz udziałem poszczególnych
grup produktów, towarów i usług w przychodach ze sprzedaży w
podziale na segmenty działalności
Emitent będzie uzyskiwał przychody z trzech podstawowych źródeł:
§
przychody z tytułu reklamy internetowej
§
sprzedaż produktów mobilnych dla klientów indywidualnych
§
sprzedaż usług i rozwiązań dla klientów korporacyjnych
W związku z brakiem jakichkolwiek przychodów osiągniętych w okresie objętym skonsolidowanym
sprawozdaniem finansowym tj. za okres od 19.04.2007 r. do 30.06.2007 r. nie jest możliwe określenie
wartościowej bądź ilościowej struktury sprzedaży.
Spółki zależne Grupy Kapitałowej Emitenta oferuje następujące produkty i usługi:
4.12.1

Produkty i usługi spółki Streemo

Imprezy
Serwis streemo.pl pozwala użytkownikom dodawać informacje o imprezach, koncertach i innych wydarzeniach
kulturalnych. Każdy użytkownik będzie mógł wprowadzić informacje o danym wydarzeniu oraz dołączyć do niego
zdjęcia. Streemo planuje na bazie najaktywniejszych użytkownikach serwisu powołać zespół „streemo
reporterów”. Osoby tę będą tworzyć foto reportaże do poszczególnych wydarzeń dodanych na streemo. Zespół
„streemo reporterów” będzie odpowiednio wynagradzany za dodane zdjęcia.
Playlisty
Ważną funkcją pozwalająca każdemu użytkownikowi na stworzenie własnej listy treści multimedialnych jest
tworzenie playlisty (listy plików multimedialnych). Playlisty będą wyświetlane na profilu użytkownika jak również
dostępne do osadzania na zewnętrznych serwisach.
Widio.pl - Serwis internetowy w którym każdy użytkownik może stworzyć własny kanał video składający się
z filmów dostępnych na innych serwisach video (np. youtube, metacafe, dailymotion, streemo, inne ). Widio.pl
realizować będzie koncepcje „hiperagregacji” treści video.
Recommendation Engine
Analizując zachowania użytkowników na serwisie streemo.pl jak również na serwisach zewnętrznych
umieszczających „widgety”. Streemo.pl planuje zbudować platformę rekomendacji multimedialnych treści
powiązanych z elementami e-commerce.
Recommendation Engine będzie identyfikował zależności między treścią a produktami i usługami np. użytkownicy
którzy słuchali utworu zespołu „A” kupili dzwonek zespołu „A” jak również płytę zespołu „B” pozwoli to firmie nie
tylko uzyskać wysoką użyteczności w obrębie serwisu jak również zwiększyć efektywność transakcji e-commerce
na serwisie.
Dodatkowo Streemo planuje udostępniać Recommendation engine jako usługę sieciową dla zewnętrznych
podmiotów.
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Spółka Streemo została zarejestrowana w KRS 29.03.2007 r. i dopiero rozpoczyna działalność operacyjną. Do
dnia 30.06.2007 r. nie osiągnęła żadnych przychodów z działalności operacyjnej. W związku z powyższym
Emitent nie jest w stanie określić struktury przychodów.
Szerszy opis działalności spółki Streemo Sp. z o.o. znajduje się w punkcie 4.24 niniejszego Dokumentu.
4.12.2

Produkty i usługi spółki Iplay

Muzyka
Iplay sp. z o.o. oferuje sprzedaż muzyki w postaci cyfrowej w sieci Internet, co umożliwia użytkownikowi
odsłuchiwanie i ściąganie na dysk komputerowy utworów słowno - muzycznych poprzez strony internetowe
serwisu iplay.pl. W przeciwieństwie do innych serwisów muzycznych umożliwia on legalne pobieranie muzyki
poprzez Internet. Serwis działa zgodnie z prawem, ponieważ uzyskał zgodę właścicieli praw prezentowanej przez
Iplay.pl muzyki na emisję jej w Internecie. Dodatkowo z tytułu swojej działalności wnosi opłaty na rzecz artystów,
poprzez ZAIKS. Muzyka w iplay.pl dostępna jest na zamówienie dzięki czemu Internauci sami decydują o tym,
którego utworu będą słuchać. Zawarcie umowy, na podstawie której następuje świadczenie usług następuje
poprzez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego i zatwierdzenie go przez użytkownika. Od sierpnia
2004 r. spółka sprzedaje polską i zagraniczną muzykę zabezpieczoną technologią DRM (Digital Rights
Management). Jest pierwszym polskim serwisem internetowym, który podpisał bezpośrednie umowy z
największymi międzynarodowymi wytwórniami płytowymi takim jak Sony BMG, Warner, EMI, Universal Music
oraz z kilkunastoma wytwórniami z Polski, np. Polskie Radio, Kayax, MJM, MTJ, Luna, Pejzaż, De Monolit. Iplay
prezentuje muzykę zarówno polską jak i światową z szeroko pojętego nurtu pop, rock, modern jazz oraz wielu
innych. Poza znanymi wykonawcami serwis promuje również artystów mniej znanych, lecz prezentujących wysoki
poziom artystyczny, rzadziej prezentowanych na antenach radiowych czy też w telewizji. Umożliwia także
dotarcie do albumów niszowych, często trudno dostępnych w tradycyjnych sklepach.
Mobile
Kontent mobilny oferowany przez serwis Iplay mobile zawiera szerokie spektrum produktów, które stale jest
poszerzane. Kontent dostarczany jest przez kilkunastu dostawców, co zapewnia różnorodność oferowanych
produktów. W aktualnej ofercie znajdują się dzwonki, zarówno polifoniczne, jak i real music różnych
wykonawców, o wysokiej jakości dźwięku. Elementy graficzne reprezentowane są przez tapety zmieniające
wygląd wyświetlanych zawartości w telefonie komórkowym. Innym oferowanym elementem kontentu mobilnego
są gry o zróżnicowanej tematyce. Oferta kierowana jest do klientów indywidualnych, którzy w serwisie mogą
zakupić dowolnym element, korzystając z dogodnych metod, a także do klientów biznesowych na zasadzie
dostaw kontentu mobilnego dla operatorów GSM, czy do działań promocyjnych firm FMCG lub innych partnerów.
Firma Iplay jako jedna z nielicznych na polskim rynku oferuje treści muzyczne przeznaczone dla telefonów
komórkowych w postaci zabezpieczonej przed nieautoryzowanym i nielegalnym kopiowaniem produktów.
Iplay Club (projekt web 2.0.)
Iplay Club jest elementem web 2.0., czyli projektem rozbudowanej społeczności połączonej z programem
lojalnościowym. Projekt skierowany będzie początkowo do użytkowników serwisu iplay music, iplay mobile, mając
na celu zbudowanie lojalnej społeczności internetowej poprzez umożliwienie prezentacji własnych zainteresowań
innym użytkownikom oraz udostępnienie możliwości komunikacyjnych pomiędzy użytkownikami. Iplay club będzie
łączył pozostałe serwisy Iplay i tym samym ich użytkowników. Użytkownicy będą mogli wymieniać się uwagami,
czy komentarzami, a także promować się dzięki iplay club i możliwościom jakie dają klubowe strony www.
Gry
Oferta gier w serwisie firmy Iplay obejmuje różne rodzaje produktów: gry online, gry do pobrania, a także różne
sposoby ich dystrybucji (Internet, telefony komórkowe). Gry pozyskiwane są od czołowych polskich i
zagranicznych dystrybutorów. Oferta gier jest komplementarna w stosunku do oferty muzycznej i jednocześnie
rozszerza grupę klientów firmy. W przyszłości Iplay planuje dalsze rozwijanie tej grupy produktów i usług.
Spółka Iplay działa na rynku usług internetowych od początku 2004 r. Początkowo serwis iplay.pl, którego
właścicielem jest spółka Iplay, działał wyłącznie jako internetowy sklep sprzedający muzykę. Główne źródło
przychodów stanowiły przychody z reklamy. W połowie 2006 roku spółka zmieniła profil sprzedażowy i skupiła się
na dystrybucji usług mobilnych.
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Strukturę przychodów prezentuje poniższa tabela.

Tabela 9 Struktura przychodów spółki Iplay
01.01.2007 - 31.07.2007

01.01.2006 - 31.12.2006

Sprzedaż usług mobilnych

585 150,97

80%

11 188,22

2%

Sprzedaż usług internet

124 426,02

17%

156 409,80

29%

23 711,81

3%

365 823,74

69%

733 288,80

100%

533 421,76

100%

Pozostałe przychody (reklama)
Razem
Źródło: opracowanie Iplay Sp. z o.o.

Spółka stała się elementem Grupy Kapitałowej na podstawie umów zawartych pomiędzy 19.06.2007 r. a
19.07.2007 r. pomiędzy Emitentem a udziałowcami Iplay: Johnem Lindseyem, Concept Management Sp. z o.o.
oraz MCI Management S.A.
Szerszy opis działalności spółki Iplay Sp. z o.o. znajduje się w punkcie 4.24 niniejszego Dokumentu.
4.12.3

Produkty i usługi spółki Medousa

Medousa na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego nie należy do Grupy Kapitałowej Emitenta,
aczkolwiek na podstawie umowy inwestycyjnej z 16.07.2007 r. stanie się ona jej elementem. Medousa jest
właścicielem dwóch serwisów będących liderami w swojej kategorii i opiera swój model biznesowy na kilku
filarach.
sms.pl
- sprzedaż treści mobilnych (loga, dzwonki, tapety, gry) – partnerem dostarczającym treści i platformę
Premium SMS jest firma Wapster
- reklama tekstowa i CPA– partner Tradedoubler
- reklama w serwisie – domem mediowym jest firma Ad.net
www.fotosik.pl
- abonamenty za konto „PRO”
- reklama tekstowa i CPA – partner Tradedoubler
- reklama w serwisie – domem mediowym jest firma Ad.net
www.supergry.pl
- produkt placement w grach
- reklama tekstowa – partner Google
- reklama w serwisie
Szerszy opis działalności spółki Medousa Sp. z o.o. znajduje się w punkcie 4.24 niniejszego Dokumentu.

4.13. Opis głównych inwestycji krajowych i zagranicznych Emitenta, w tym
inwestycji kapitałowych, za
okres objęty sprawozdaniem finansowym
lub skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym,
zamieszczonym
w Dokumencie Informacyjnym
W okresie objętym sprawozdaniem finansowym tj. od dnia zawiązania Spółki 19.04.2007 r. do 30.06.2007 r.
Emitent dokonał następujących głównych inwestycji:
·
Zawarta w dniu 26.04.2007 r. umowa inwestycyjna pomiędzy Streemo sp. z o.o. a Emitentem oraz One2-One S.A. oraz Pawłem Laskowskim i Piotrem Szostakiem (dalej jako Management).
Umowa ta reguluje następujące kwestie:
a)
Nabycie udziałów Streemo od założyciela spółki Comtica Sp. z o.o.
Na podstawie umowy Emitent nabył od Comtica Sp. z o.o. 1 603 udziały (co stanowi 50,09 % kapitału
zakładowego) Streemo Sp. z o.o. za kwotę 248 465,00 zł.
b)
Podwyższenie kapitału Streemo
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Emitent i pozostałe podmioty, które nabyły udziały Streemo zobowiązane są do podwyższenia kapitału Streemo o
kwotę 240 100 zł poprzez utworzenie 4 802 nowych udziałów o wartości nominalnej 50 zł. Emitent ma objąć
2 405 spośród nich za kwotę 120 250 zł.
c)
Finansowanie dłużne Managementu
Emitent oraz spółka One-2-One udzielają pożyczki pieniężnej Piotrowi Szostakowi oraz Pawłowi Laskowskiemu
na nabycie udziałów spółki Streemo. Emitent udzielił pożyczki w wysokości 50 000 zł Piotrowi Szostakowi oraz w
wysokości 50 000 zł Pawłowi Laskowskiemu.
d)
Opcje sprzedaży przysługujące One-2-One oraz Managementowi
Nie wcześniej niż po upływie 18 miesięcy i nie później niż po upływnie 30 miesięcy od dnia zawarcia umowy
inwestycyjnej (26.04.2007) oraz następnie nie wcześniej niż po upływnie 30 miesięcy od dnia zawarcia umowy i
nie później niż 31.12.2010 r. spółce One-2-One oraz Managementowi (Piotr Szostak i Paweł Laskowski)
przysługują prawa do sprzedaży posiadanych udziałów w spółce Emitentowi. Płatność z tytułu realizacji opcji
nastąpi bądź poprzez przelew bankowy bądź w drodze emisji nowych akcji Emitenta.
e)
Opcje kupna przysługujące Emitentowi
W okresie od 01.09.2009 r. do 31.12.2010 r. Emitent lub podmiot wskazany przez Emitenta ma prawo odkupić a
Management sprzedać udziały spółki Streemo. Płatność nastąpi w drodze potrącenia zobowiązania
Managementu wobec Emitenta. W okresie od 1.01.2011 r. do 31.12.2011 r. Emitent ma prawo odkupić udziały
należące do One-2-One oraz Managementu płacąc im bądź przelewem bankowym bądź akcjami nowej emisji.
·
Zawarte w dniach 19.06.2007 r. i 26.06.2007 r. umowy nabycia udziałów podmiotu Iplay Sp. z o.o.
pomiędzy Emitentem a Concept Management Sp. z o.o., Johnem Lindseyem i MCI Management S.A.
Na podstawie umów nabycia Emitent nabył 695 udziałów (co stanowi 84,5 % kapitału zakładowego) spółki Iplay
Sp. z o.o. od:
a)
MCI Management S.A. 629 udziałów za kwotę 459 170,00 zł (umowa z dnia 19.06.2007 r.)
b)
Concept Management Sp. z o.o. 66 udziałów za kwotę 48 180,00 zł
(umowa z dnia 26.06.2007 r.)

4.14. Informacje
o
wszczętych
wobec
Emitenta
upadłościowym, układowym lub likwidacyjnym

postępowaniach:

Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego Emitent nie jest podmiotem postępowania upadłościowego,
układowego lub likwidacyjnego.

4.15. Informacje o wszczętych wobec Emitenta postępowaniach: ugodowym,
arbitrażowym lub egzekucyjnym, jeżeli wynik tych postępowań ma lub
może mieć istotne znaczenie dla działalności Emitenta
W okresie od zawiązania Spółki (19.04.2007), w stosunku do Emitenta nie toczyły się i nie toczą się
postępowania ugodowe, arbitrażowe lub egzekucyjne.
Ponadto Emitentowi nie są znane żadne przesłanki pozwalające stwierdzić, iż w najbliższej przyszłości Spółka
może stać się podmiotem postępowań przed organami rządowymi.

4.16. Informacja na temat wszystkich innych postępowań przed organami
rządowymi, postępowań sądowych lub arbitrażowych, włącznie z
wszelkimi postępowaniami w toku, za okres obejmujący co najmniej
ostatnie 12 miesięcy, lub takimi, które mogą wystąpić według wiedzy
Emitenta, a które to postępowania mogły mieć lub miały w niedawnej
przeszłości, lub mogą mieć istotny wpływ na sytuację finansową
Emitenta
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Emitent nie był i nie jest podmiotem postępowań przed organami rządowymi, postępowań sądowych lub
arbitrażowych w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Ponadto Emitent, według swojej najlepszej wiedzy, nie uważa aby
stał się podmiotem tych postępowań w najbliższej przyszłości.

4.17. Zobowiązania Emitenta istotne z punktu widzenia realizacji zobowiązań
wobec posiadaczy instrumentów finansowych, które związane są
w szczególności z kształtowaniem się jego sytuacji ekonomicznej
i finansowej
Emitent, według swojej najlepszej wiedzy, nie posiada żadnych zobowiązań, które mogłyby istotnie wpłynąć na
realizację zobowiązań wobec posiadaczy instrumentów finansowych Emitenta.

4.18. Informacje o nietypowych okolicznościach lub zdarzeniach mających
wpływ na wyniki z działalności gospodarczej, za okres objęty
sprawozdaniem finansowym, lub skonsolidowanym sprawozdaniem
finansowym zamieszczonymi w Dokumencie Informacyjnym
Rozpoczęcie działalności przez Emitenta w kwietniu 2007 roku ma bardzo istotny wpływ na wyniki finansowe
zaprezentowane w sprawozdaniu finansowym za I połowę 2007 roku, ze względu na krótszy tj. niespełna
trzymiesięczny okres działalności odzwierciedlony w sprawozdaniu. Ponadto rozpoczęcie działalności
charakteryzuje się dużymi nakładami inwestycyjnymi i niskimi przychodami co może przełożyć się na ujemny
wynik finansowy w tej fazie działalności.

4.19. Wskazanie wszelkich istotnych zmian w sytuacji gospodarczej,
majątkowej i finansowej Emitenta i jego grupy kapitałowej oraz innych
informacji istotnych dla ich oceny, które powstały po sporządzeniu
danych finansowych
W dniu 16 lipca 2007 roku Digital Avenue podpisała umowę inwestycyjną z udziałowcami Medousa Sp. z o.o.
(Tomasz Pruszczyński, Damian Rutkowski, Tomasz Dwornicki, Maciej Zawisza de Sulima, Arkadiusz Seńko) na
mocy której Emitent przejmie od udziałowców Medousa łącznie 740 udziałów (co stanowi 74,00% kapitału
zakładowego) Medousa Sp. z o.o. za kwotę 5.100.000 (pięć milionów sto tysięcy) złotych. W dniu 16 lipca 2007 r.
zostały również podpisane z udziałowcami Medousa Sp. z o.o. umowy zobowiązujące do sprzedaży pro rata
udziałów Spółki na rzecz Digital Avenue. Finalizacja i zamknięcie transakcji nastąpi po ziszczeniu się warunków
zawieszających. Udziałowcy Medousa będą posiadali prawo sprzedaży na rzecz Digital Avenue pozostałych
udziałów w formie opcji sprzedaży w okresie 3 lat od podpisania umowy inwestycyjnej, warunki wykonania opcji
sprzedaży będą związane z osiąganymi wynikami popularności serwisów oraz sprzedaży. Medousa Sp. z o.o.
osiągnęła za 2006 rok sprzedaż na poziomie 583 tys. PLN oraz zysk netto na poziomie 131 tys. PLN.
Celem zawartej transakcji jest finalizacja pierwszego etapu budowy na poziomie Digital Avenue S.A. Grupy
Kapitałowej, która będzie koncentrować się na cyfrowej rozrywce dla użytkowników Internetu oraz telefonii
komórkowej. Medousa Sp. z o.o. jest właścicielem rozrywkowych serwisów internetowych fotosik.pl, sms.pl,
supergry.pl oraz inne serwisy o łącznej oglądalności przekraczającej 3 mln Real Users (osoby, które dokonały co
najmniej jednej odsłony na badanej witrynie w danym miesiącu) miesięcznie wg MegaPanell PBI. Kapitał na
przejecie Digital Avenue zamierz pozyskać z emisji akcji w ramach wejścia na NewConnect.
W celu realizacji zamierzonych celów oraz sfinansowaniu przejęcia Medusa Sp. z o.o. NWZA Digital Avenue
w dniu 17 lipca 2007 roku podjęła uchwałę o emisji nowych akcji na okaziciela serii B o wielkości nie większej niż
214 000 zł (dwieście czternaście złotych). Tym samym kapitał podstawowy Digital Avenue, po zarejestrowaniu
podwyższenia kapitału zakładowego przez sąd rejestrowy, zwiększy się z 642 000 do maksymalnie 856 000 akcji
o wartości nominalnej 1 PLN każda. Akcję nowej emisji będą stanowić maksymalnie 25% akcji po rejestracji
podwyższenia kapitału podstawowego.
Jednocześnie MCI Management S.A. w dniu 16 lipca 2007 zawarło umowy sprzedaży akcji Digital Avenue na
rzecz osób zarządzających w Grupie Digital Avenue oraz udziałowców związanych z IPLAY Sp. z o.o. oraz
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Medousa Sp. z o.o. W wyniku zawartych umów sprzedaży akcji po spełnieniu się warunków zawieszających MCI
Management sprzeda na rzecz Andrzeja Jasienieckiego, Tomasza Szladowskiego, Johna Lindsay‘a, Tomasza
Pruszczyńskiego, Damiana Rutkowskiego, Tomasza Dwornickiego, Macieja Zawisza de Sulima, Arkadiusza
Seńko, Concept Management łącznie 189 315 Akcji Digital Avenue o wartości nominalnej 1 PLN każda akcja,
stanowiących 29,49% zarejestrowanego kapitału podstawowego Digital Avenue za łączną cenę 189 315 złotych.
Transakcje miały na celu ukończenie etapu budowania właścicielskiej struktury akcjonariatu Digital Avenue przed
rozpoczęciem procesu wejścia na rynek NewConncet i były realizowane na mocy umów inwestycyjnych
zawartych z udziałowcami IPLAY Sp. z o.o. oraz Medousa Sp. z o.o.
Ponadto Emitent nabył na podstawie umowy z Johnem Lindseyem z dnia 19.07.2007 r.) 21 udziałów spółki Iplay
Sp. z o.o. za kwotę 56 000,00 zł. W wyniku tej transakcji Emitent posiada łącznie 716 udziałów wyżej wymienionej
spółki co stanowi 87,1 % jej kapitału zakładowego oraz liczbę głosów na WZW Iplay Sp. z o.o.

4.20. Osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta
Tabela 10 Zarząd Emitenta
Imię i nazwisko
Andrzej Jasieniecki
Wojciech Mróz

Stanowisko
Prezes Zarządu
Członek Zarządu

Od
01.06.2007
19.04.2007

Kadencja
Do
19.04.2009
19.04.2009

Zarząd
Zgodnie z postanowieniami § 20 Statutu Zarząd Emitenta składa się z jednego do trzech członków, w tym
Prezesa Zarządu. Kadencja Zarządu trwa dwa lata, za wyjątkiem Zarządu pierwszej kadencji, która trwa rok.
Zarząd powołuje się na okres wspólnej kadencji. Mandat członka Zarządu powołanego przed upływem danej
kadencji Zarządu wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków 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 śmierci,
rezygnacji albo odwołania członka Zarządu ze składu Zarządu.
Zarząd Emitenta jest powoływany przez Radę Nadzorczą, która jednocześnie określa liczbę członków Zarządu
na każdą kadencję z wyjątkiem pierwszego Zarządu Emitenta, który został powołany przez Założycieli.
Rada Nadzorcza może odwołać członka Zarządu lub cały Zarząd Emitenta przed upływem kadencji, jak
również zawiesić w czynnościach poszczególnych członków Zarządu lub cały Zarząd.
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.
Aktualnie działający Zarząd Emitenta, to Zarząd pierwszej kadencji, która rozpoczęła się z dniem 19.04.2007
roku (to jest z dniem zawiązania Spółki) i zakończy się z dniem 19.04.2008 roku.
Aktualny Zarząd Emitenta jest dwuosobowy, a w jego skład wchodzi Pan Andrzej Jasieniecki jako Prezes
Zarządu oraz Pan Wojciech Mróz jako Członek Zarządu. Andrzej Jasieniecki zastąpił w dniu 01.06.2007 r.
Pana Michała Dzienisza, który pełnił funkcję Prezesa Zarządu od dnia 19.04.2007 r. Andrzej Jasieniecki został
powołany na stanowisko Prezesa Zarządu w dniu 31.05.2007 r. uchwałą Rady Nadzorczej nr 02/0_/2007.
Tabela 11 Rada nadzorcza Emitenta
Imię i nazwisko
Stanowisko
Andrzej Lis
Maciej Kowalczyk
Roman Cisek

Przewodniczący Rady Nadzorczej
Członek Rady Nadzorczej
Członek Rady Nadzorczej

Od
31.05.2007
19.04.2007
19.04.2007

Kadencja
Do
19.04.2008
19.04.2008
19.04.2008

Rada Nadzorcza
Zgodnie z § 26 Statutu Emitenta, Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu członków, w tym
Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Przewodniczącego.
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Statut Emitenta, po uwzględnieniu zmian w statucie wynikających z uchwały Nadzwyczajnego Walnego
zgromadzenia nr 1/NWZ/2007 z dnia 17.07.2007 r., określa następujący sposób powoływania i odwoływania
członków Rady Nadzorczej:
§
Tak długo jak akcjonariusz MCI Management SA będzie posiadać akcje Emitenta, stanowiące nie
mniej niż 33% kapitału zakładowego Emitenta, MCI Management SA będzie powoływać i odwoływać 2
członków Rady Nadzorczej. Tak długo jak MCI Management SA będzie posiadać akcje Emitenta,
stanowiące nie mniej niż 10% kapitału zakładowego Emitenta, MCI będzie powoływać i odwoływać
jednego członka Rady Nadzorczej,
§
Tomasz Pruszyński, Damian Rutkowski, Tomasz Dwornicki, Maciej Zawisza de Sulima, Arkadiusz
Seńko będą posiadać wspólne prawo do powołania jednego Członka Rady Nadzorczej Emitenta tak
długo jak będą posiadać łącznie co najmniej 5% akcji Emitenta oraz nie zostaną zrealizowane opcje
sprzedaży, o których mowa w §6 i §7 Umowy Inwestycyjnej z dnia 16.07.2007 r.
§
Pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
Powołanie i odwołanie członka Rady Nadzorczej w trybie określonym dla realizacji uprawnień osobistych
akcjonariuszy jest dokonywane w drodze pisemnego oświadczenia złożonego w biurze Zarządu Emitenta.
W przypadku, gdy posiadana przez MCI Management S.A. ilość głosów na Walnym Zgromadzeniu spadnie
poniżej 33% ogólnej liczby głosów, wynikającej z istniejącej liczby akcji, wygasa mandat jednego członka Rady
Nadzorczej wskazanego przez MCI Management SA. W przypadku, gdy posiadana przez MCI Management
S.A. ilość głosów na Walnym Zgromadzeniu spadnie poniżej 10% ogólnej liczby głosów, wynikającej
z istniejącej liczby akcji wygasa mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przez MCI Management SA.
W każdym przypadku stwierdzenie wygaśnięcia mandatu dokonuje w formie uchwały Rada Nadzorcza na
swoim najbliższym posiedzeniu.
Ponadto, Statut Emitenta przewiduje, że jeżeli w ciągu dwóch tygodni od ustąpienia członka Rady Nadzorczej
albo odwołania członka Rady Nadzorczej lub wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej nie będzie
powołany pełny skład Rady Nadzorczej w sposób określony w §26 ustęp 1 Statutu, wówczas wolne miejsca
w Radzie Nadzorczej będą tymczasowo uzupełnione uchwałą pozostałych członków Rady Nadzorczej.
Tymczasowi członkowie Rady Nadzorczej będą wykonywali swoje obowiązki w Radzie Nadzorczej do czasu
powołania brakujących członków Rady Nadzorczej zgodnie z zasadami określonymi w § 26 ust. 1.
Statut określa, że przynajmniej połowę członków Rady Nadzorczej, a w przypadku gdy jeden z akcjonariuszy
posiada pakiet akcji Emitenta, 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 z Emitentem, akcjonariuszami, członkami jej Zarządu
lub pracownikami Emitenta, które to powiązania mogłyby istotnie wpłynąć na zdolność niezależnego członka
Rady Nadzorczej do podejmowania bezstronnych decyzji. Szczegółowe kryteria niezależności członka Rady
Nadzorczej określa § 27 ust. 2 Statutu.
Zgodnie ze Statutem Emitenta niezależnego członka Rady Nadzorczej jest uznawana osoba:
§
nie będąca pracownikiem Emitenta ani Podmiotu Powiązanego;
§
nie będąca członkiem organów zarządzających lub nadzorczych Podmiotu Powiązanego;
§
nie będąca akcjonariuszem, dysponującym co najmniej 10% (dziesięć procent) głosów na Walnym
Zgromadzeniu Spółki lub na walnym zgromadzeniu Podmiotu Powiązanego;
§
nie będąca 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;
§
nie będąca wstępnym, zstępnym, małżonkiem, rodzeństwem, rodzicem małżonka, albo osobą
pozostającą w stosunku przysposobienia z którąkolwiek osób wymienionych uprzednio.
Kryteria niezależności członka Rady Nadzorczej muszą być spełnione przez cały okres trwania mandatu.
W rozumieniu Statutu Emitenta:
§
dany podmiot jest „Podmiotem Powiązanym”, jeżeli jest Podmiotem Dominującym wobec Emitenta,
Podmiotem Zależnym wobec Emitenta lub Podmiotem Zależnym wobec Podmiotu Dominującego
wobec Emitenta
§
dany podmiot jest „Podmiotem Zależnym” innego podmiotu („Podmiot Dominujący”), jeżeli:
Ø Podmiot Dominujący posiada większość głosów w organach Podmiotu Zależnego, także na
podstawie porozumień z innymi osobami lub
Ø Podmiot Dominujący jest uprawniony do powoływania lub odwoływania większości członków
organów zarządzających Podmiotu Zależnego lub
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Ø

więcej niż połowa członków zarządu Podmiotu Dominującego jest jednocześnie członkami
zarządu lub osobami pełniącymi funkcje kierownicze Podmiotu Zależnego, bądź innego
podmiotu pozostającego z Podmiotem Zależnym w stosunku zależności.

W celu zapewnienia powołania członków Rady Nadzorczej, zgodnie z zasadami określonymi w § 27 ust. 1 do 4
Statutu, akcjonariusze zgłaszający kandydatury członków Rady Nadzorczej, podczas obrad Walnego
Zgromadzenia, są każdorazowo zobowiązani do uzasadnienia swoich propozycji osobowych, włącznie ze
złożeniem oświadczenia o spełnianiu lub nie spełnianiu przez kandydata kryterium „niezależnego członka Rady
Nadzorczej” w rozumieniu § 27 ust. 1 do 4 Statutu. Powyższe zobowiązanie, w zakresie złożenia oświadczenia
o „zależności” lub „niezależności” członka Rady Nadzorczej, należy stosować odpowiednio do powoływania
członków Rady Nadzorczej przez uprawnionych akcjonariuszy albo powoływania członków Rady Nadzorczej
w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
Zgodnie z § 26 Statutu Emitenta, kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata, z wyjątkiem kadencji pierwszej
Rady Nadzorczej, która trwa jeden rok. 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 w skutek 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 pierwszej kadencji, trwającej rok.
Rozpoczęła się ona z dniem 19.04.2007 roku (to jest z dniem zawiązania Spółki) i zakończy się z dniem
19.04.2008 roku.
Dla członków Rady Nadzorczej Emitenta okres sprawowania funkcji w czasie pierwszej kadencji jest
następujący:
§
Andrzej Lis - Przewodniczący Rady Nadzorczej – od 31.05.2007 r. do 19.04.2008 r.
§
Maciej Kowalczyk - Członek Rady Nadzorczej – od 19.04.2007 r. do 19.04.2008 r.
§
Roman Cisek - Członek Rady Nadzorczej – od 19.04.2007 r. do 19.04.2008 r.
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4.21. Dane o strukturze akcjonariatu
Tabela 12 Akcjonariat Emitenta na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego
Udział w kapitale
Imię i nazwisko
Seria Akcji
Liczba Akcji
zakładowym
MCI Management
Oferta prywatna
SUMA

A
B

642 000
209 322
851 322

75,41 %
24,59 %
100 %

Udział w liczbie
głosów na WZ
75,41 %
24,59 %
100 %

Główny akcjonariusz Emitenta podpisał umowy sprzedaży akcji Emitenta, z osobami powiązanymi ze spółkami
zależnymi.
Umowy zostały zawarte 16.07.2007 r. i na ich podstawie następujące osoby nabędą od MCI Management
następującą liczbę akcji:
· 48 272 akcje na rzecz Johna Lindseya
· 41 376 akcji na rzecz Concept Management sp. z o.o.
· 5 535 akcji na rzecz Andrzeja Jasienieckiego
· 5 535 akcji na rzecz Tomasza Szladowskiego
· 4 430 akcji na rzecz Arkadiusza Seńko
· 4 430 akcji na rzecz Maciej Zawisza de Sulima
· 28 734 akcji na rzecz Damiana Rutkowskiego
· 22 269 akcji na rzecz Tomasza Dwornickiego
· 28 734 akcji na rzecz Tomasza Pruszczyńskiego
Przeniesienie własności akcji na rzecz wyżej wymienionych podmiotów nastąpi z chwilą zapłaty przez kupującego
na rzecz sprzedającego ceny sprzedaży. Zapłata za akcje nastąpić ma do 7.10.2007 r.
Na podstawie tych umów, akcjonariat Emitenta ulegnie zmianie. Przewidywana struktura własnościowa bez
uwzględnienia emisji akcji serii B przedstawia się następująco:
Imię i nazwisko
MCI Management
„Management spółek zależnych”
Oferta prywatna
SUMA

Seria
Akcji
A
A
B

Liczba Akcji

Udział w kapitale
zakładowym

Udział w liczbie
głosów na WZ

452 685
189 315
209 322
851 322

53,17 %
22,24 %
24,59 %
100 %

53,17 %
22,24 %
24,59 %
100 %

4.22. Otoczenie rynkowe Emitenta
Grupa Emitenta prowadzi swoją podstawową działalność na granicy rynków:
· internetowego,
· rynku mobilnego,
· rynku mediów,
· e-commerce
· reklamy internetowej.
4.22.1. Rynek internetowy
Obecnie dostęp do Internetu posiada 16,9 proc. ludzkości, czyli już ponad 1 miliard osób. Liderem w tym
względzie pozostaje w dalszym ciągu Ameryka Północna ze stosunkiem użytkowników Internetu do liczby
ludności ogółem na poziomie 69,7 proc. Europa z 314 milionami internautów zajmuje drugie miejsce pod
względem liczebności populacji posiadającej dostęp do Internetu. Internauci stanowią jedyne 38,9 proc.
mieszkańców starego kontynentu. Poniższa tabela prezentuje liczbę internautów na świecie oraz ich wzrost na
przestrzeni lat 2005-2007.
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Tabela 13 Liczba internautów na świecie
Liczba internautów
(mln)
Świat

1114,2

% populacji
(penetracja)

Wzrost liczby internautów
2000-2007

16,9%

208,7%

Afryka

33,3

3,6%

638,4%

Azja

398,7

10,7%

248,8%

Środkowy Wschód

19,4

10,0%

491,4%

Ameryka Północna

233,2

69,7%

115,7%

Ameryka Łacińska

96,3

17,3%

433,4%

Oceania/Australia

18,4

53,5%

142,0%

Europa

314,7

38,9%

199,5%

Czechy

5,1

50,0%

410,0%

Słowacja

2,5

46,5%

284,6%

Polska

11,4

29,9%

307,1%

Źródło: Internet Word Stats, marzec 2007, www.internetworldstats.com.
Obecnie w Polsce jest około 11,4 milionów. Stanowi to 9 miejsce w Europie pod względem liczebności
internautów. Penetracja rynku internetowego, czyli procentowy udział populacji posiadającej dostęp do Internetu,
w Polsce wg tych samych danych wynosi 29,9%. Liczba internautów w stosunku do roku 2000 wzrosła o 307,1%.
Szacuje się, że pod koniec 2008 roku penetracja internetowa rynku będzie wynosiła 43% (wg ITU).
Wykres 1 Prognozy penetracji Internetem mieszkańców Polski
Prognozy penetracji interne tu w Polsce
60%
50%
47%

50%
43%
40%

39%

30%
20%
10%
0%
2007 koniec

2008 koniec

2009 koniec

2010 koniec

Źródło: Międzynarodowa Unia Telekomunikacyjna ITU.
Według ośrodka badawczego Gemius (raport Internet 2006, grudzień 2006 www.gemius.pl) polscy internauci to
osoby dobrze wykształcone (37,19% deklaruje wykształcenie wyższe, lub licencjackie) i stosunkowo młode
(44,71% internautów ma mniej niż 25 lat). We wrześniu 2006 roku z Internetu korzystało nieco więcej mężczyzn
(52,47%) niż kobiet (47,53%). Co czwarty internauta mieszka na wsi (24,24%). W porównaniu do roku ubiegłego
internauci spędzają w sieci więcej czasu. Jak pokazują wyniki badania Megapanel PBI/Gemius (www.gemius.pl),
od września 2005 do września 2006 roku średni miesięczny czas spędzony w sieci wzrósł z 19 godz. 27 min. do
25 godz. 12 min. W ciągu analizowanych dwunastu miesięcy najwyższą wartość średniego czasu poświęconego
na korzystanie z Internetu - 27 godz. 22 min. - odnotowano w marcu 2006 r.
Dostęp do Internetu w populacji nie jest jedyną miarą postępu cywilizacyjnego związanego z rozwojem nowych
technologii. W odniesieniu do Internetu istotny jest także rozwój dostępu do Internetu szerokopasmowego tzn.
dostęp do Internetu z prędkością transmisji danych powyżej 256 kb/s. Szerokopasmowy dostęp do Internetu jest
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szczególnie istotny z punktu widzenia działalność Grupy Kapitałowej Emitenta. Transmisja danych z prędkością
powyżej 256 kb/s pozwala świadczyć szerokie usługi multimedialne za pośrednictwem Internetu, co jest jednym
z podstawowych obszarów działalności Emitenta. Penetracja dostępem szerokopasmowym, rozumiana jako
procent populacji posiadający szerokopasmowy dostęp do Internetu, w Polsce kształtuje się obecnie w granicach
5 % (www.oecd.org), gdzie średnia państw OECD w 2005 roku przekraczała 15%.
Wykres 2 Penetracja Internetu szerokopasmowego w państwach OECD
Penetracja internetu szerokopasmowego w Państwach OECD
(czerwiec 2006)
35,0%
30,0%
25,0%
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%

EU

H

D
an
ia
ol
an
di
a
Is
la
nd
ia
Ko
re
Sz
a
w
aj
ca
ria
Fi
nl
an
di
a
N
or
w
eg
ia
Sz
w
ec
ja
Ka
na
da
An
gl
St
ia
an
y
Be
Zj
lg
ed
ia
no
cz
on
e
Ja
p
Lu oni
a
xe
m
bu
rg
Au
st
ria
Fr
an
cj
a
Au
st
ra
lia
N
ie
m
cy
H
is
zp
an
i
W a
ł
Po och
rt y
N
ow uga
lia
a
Ze
la
nd
ia
C
ze
ch
y
Irl
an
di
a
W
ę
g
Po ry
ls
ka
Tu
rc
ja
S
ło
w
ac
M ja
ek
sy
k
G
re
cj
a
O
EC
D

0,0%

Źródło: OECD www.oecd.org.
Prognoza wzrostu użytkowników sieci szerokopasmowych w Polsce w ciągu najbliższych 4 lat to blisko 25%
populacji Polski. Przewiduje się, że polski rynek dostępu do Internetu szerokopasmowego będzie rósł w tempie
ok. 13% rocznie, a więc szybciej, aniżeli rynek globalny.
Wykres 3 Penetracja Internetu szerokopasmowego w %.
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Źródło: Global Entertainment and Media Outlook 2006-2010, PricewaterhouseCoopers, www.pwc.com.
Za główny czynnik wzrostowy rozrywki i mediów cyfrowych (podstawowa działalność Grupy
Emitenta) na całym świecie uznaje się permanentnie powiększający się udział dostępu
szerokopasmowego do Internetu.
4.22.2. Rynek mobilny
Analitycy firmy badawczej iSuppli (www.isuppli.com) szacują, że do końca bieżącego roku na świecie będzie
korzystało z telefonów komórkowych 2,6 miliarda osób. Za cztery lata liczba ta ma wzrosnąć do 4 miliardów,
głównie za sprawą dynamicznego rozwoju produkcji bardzo tanich aparatów. Liczba sprzedanych telefonów
komórkowych w 2007 roku ma osiągnąć ponad jeden miliard sztuk i wzrosnąć o kolejne 200 milionów do roku
2010.
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Średni procent osób na świecie posiadających dostęp do telefonów komórkowych (penetracja) wynosi 41%. Na
poniższym rysunku zobrazowana jest penetracja użytkowników telefonów komórkowych w rozbiciu na różne
regiony geograficzne.
Rysunek 1 Penetracja użytkowników telefonów komórkowych w rozbiciu na różne regiony geograficzne

Źródło: Wireless World Forum.
W Polsce obecnie jest 36,6 milionów użytkowników telefonów komórkowych co stanowi 95,02% populacji według
raportu Netsize Guide 2007 (www.netsize.com). Penetracja populacji telefonami komórkowymi przekroczy
w 2007 roku 100%.
Wykres 4 Liczba użytkowników komórkowych i penetracja komórkowa w Polsce
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Źródło: The Netsize Guide 2007.
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Działalność Grupy Emitenta związana jest przede wszystkim z rynkiem tzw. mobilnych usług dodanych
rozumianych jako wszystkie inne usługi związane z transmisją danych przez telefony komórkowe, niż przesyłanie
i przetwarzanie głosu. Rynek mobilnych usług dodanych powstał na bazie rynku telekomunikacji bezprzewodowej
i obecnie stanowi istotną cześć rynku TMT -Telekomunikacja, Media, Technologia. Rozwój rynku został
zainicjowany rozwojem usług dodanych w oparciu o możliwości komunikacji bezprzewodowej w połowie lat 90tych. Powstanie usług mobilnych było możliwe dzięki rozwojowi technologii tworzenia aplikacji, zwiększeniu
funkcjonalności aparatów telefonicznych, zwiększeniu możliwości transmisji danych w sieciach bezprzewodowych
oraz powstaniu nowych metod zawierania transakcji z wykorzystaniem usług mobilnych przez SMS
o podwyższonej taryfikacji.
Szacowany średni wzrost rynku polskiego w latach 2003-2008 wynosi 25% (wg audytel).
Wykres 5 Wartość polskiego rynku usług dodanych
Wartość polskiego rynku usług dodanych (mld PLN)
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Źródło: Audytel (www.audytel.pl)
Obecny i przyszły rozwój rynku mobilnych usług dodanych determinowany jest w dużej mierze przez rozwój
technologii komunikacji. Obecnie obserwujemy wyraźną tendencję zwiększania możliwości transmisji danych
i przepustowości w sieciach bezprzewodowych na bazie nowych technologii komunikacji radiowej. Możliwość
wykorzystania przez technologię bezprzewodową szerokopasmowego Internetu oznacza rewolucję na rynku
mobilnym.
Ponad 60 mln spośród wszystkich użytkowników komórkowych dysponowało w 2005 roku szerokopasmowym
dostępem do Internetu. Dodatkowe 50 mln dołączyło do tej grupy w pierwszej połowie 2006 roku. Obecnie
w Polsce stosunkowo mało spośród użytkowników komórkowych dysponuje szerokopasmowym dostępem do
Internetu w porównaniu do Europy Zachodniej, czy Stanów Zjednoczonych. Sytuacja ta w sposób zasadniczy
będzie jednak ulegać zmianie w przyszłości. Zakłada się, że do 2008 roku co najmniej połowa terminali mobilnych
posiadać będzie zryczałtowany dostęp do szerokopasmowej transmisji danych. Penetracja telefonów
komórkowych do tego czasu będzie w Polsce wynosiła ponad 100% wg Netsize 2007.

4.22.3. Rynek mediów i rozrywki
Pricewaterhouse Coopers (raport „Global Entertainment and Media Outlook 2004-2008”) prognozuje wzrost
globalnego rynku rozrywki i mediów z 1,3 biliona dolarów w 2005 roku do 1,8 biliona w 2010 roku, czyli o ponad
35%. Daje to średni wzrost rynku w tym okresie na poziomie 6,6%. Aktualnie globalny rynek mediów i rozrywki
stanowi około 3% światowej ekonomii i prognozowany jest jego wzrost w najbliższych latach.
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Wykres 6 Wielkość światowego rynku mediów i rozrywki w 2006 r. (mld USD)
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Źródło: E&M Outlook 2006-2010, Perspektywy rozwoju rynku rozrywki i mediów.
Tabela 14 Wielkość rynku mediów i rozrywki w 2006 r. (mld USD)
Wielkość rynku mediów i
rozrywki 2006 roku
(mld USD)

Planowany średnioroczny wzrost w
okresie 2006 - 2010

Razem

1832

6,60%

USA

726

5,60%

EMEA

580

6,10%

Azja Płd.-Wsch.

425

9,20%

Ameryka Łac.

60

8,50%

Kanada
41
5,90%
Źródło: E&M Outlook 2006-2010, Perspektywy rozwoju rynku rozrywki i mediów.
Łatwość dostępu, odbierania i przetwarzania informacji wraz z rozwojem zaawansowanych
technologii sprawia, że wszystkie segmenty mediów i rozrywki zaczynają się wzajemnie przenikać. Coraz
większa popularność Internetu sprawia, że spada zainteresowanie tradycyjnymi mediami na rzecz
nowych interaktywnych sposobów konsumpcji cyfrowych mediów i rozrywki.
4.22.4. Rynek e-commerce
Globalny rynek e-commerce znajduje się od kilku lat w fazie permanentnego wzrostu. Z roku na rok znacząco
rośnie liczba transakcji elektronicznych zawieranych na świecie, przede wszystkim w związku z coraz
powszechniejszym dostępem do Internetu, wzrostem liczby i atrakcyjności nowych sklepów internetowych oraz
rozwojem dotychczasowych witryn. Szacuje się, że rynek e-commerce w USA wart był w 2004r. 66 mld USD
natomiast w Europie Zachodniej 38 mld EUR, z perspektywami ponad 60 – procentowych wzrostów w przeciągu
5 lat. W USA oraz Europie Zachodniej już większość internautów dokonuje zakupów online, podczas gdy
w Polsce ta liczba przekracza 40% (Raport e-commerce 2005 – ocena i prognoza rozwoju rynków Polski Europy
Zachodniej i USA, Money.pl,).
Tabela 15 Liczba klientów online w % w 2005 roku
Kraj

Polska

liczba klientów online w %
42,3
Źródło: Jupiter Research, Gemius i Money.pl 2005.
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Tendencja rozwojowa rynku zakupów online wyraźnie zauważalna jest również w Polsce. Opóźnienie Polski
w powszechnym dostępie do Internetu w stosunku do krajów wysoko rozwiniętych, powoli zanika, co, jak
przewidują eksperci, spowoduje w najbliższych latach eksplozję handlu elektronicznego. W związku z rosnącym
bezpieczeństwem wirtualnych zakupów, coraz powszechniejszym dostępem do kart kredytowych oraz nowym
przyzwyczajeniem Polaków, jakim są zakupy dokonywane przez Internet (wygoda, oszczędność czasu, dostęp
24h, szerszy asortyment, dokładna informacja o produktach), przewiduje się, iż dynamika zakupów
elektronicznych wzrośnie znacząco w przeciągu najbliższych lat. Uśredniona jej wartość szacowana jest na
poziomie ok. 40% rocznie. Wartość Polskiego rynku e-commerce na przestrzeni ostatnich lat przedstawiała się
zgodnie z wykresem nr 7. Rok 2006 został zakończony obrotem ponad 4 mld PLN, a perspektywy wzrostów
w kolejnych latach przedstawiają się imponująco – obrót na rynku zakupów online zwiększy się 4-krotnie do roku
2010.
Wykres 7 Wartość rynku e-commerce w Polsce w mld PLN

Wartość rynku e-commerce w Polsce (mld PLN)
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Źródło: szacunki własne na podstawie danych publikowanych w Rzeczpospolitej, Parkiecie, badaniach Gemius,
Klienci stają się coraz bardziej ufni wobec zakupów internetowych, wraz z realizacją kolejnych transakcji
zakończonych pozytywnie, przekonują się do częstszego dokonywania zakupów tą drogą. Badania Gemius
(Raport: Internet 2006, Gemius, Grudzień 2006) potwierdzają ten fakt, ponieważ w 2006 r. klienci witryn
internetowych coraz częściej dokonywali zakupów online, jak również przeznaczali na zakupy większą ilość
pieniędzy w stosunku do roku poprzedniego.
Rynek e-commerce można podzielić na zakupy dokonywane w sklepach internetowych oraz na aukcjach
internetowych. W przypadku polskich konsumentów więcej gotówki zostawiają oni w sklepach internetowych,
mimo, że to aukcje cieszą się większą popularnością (w 2006r. na aukcjach kupowało 77% internautów, podczas
gdy w sklepach 57% - Gemius SA „E-commerce w Polsce” maj 2006). W Polsce w 2006 r. portale aukcyjne
posiadały ok. 60% udział w polskim rynku e-commerce.
Jak szacują analitycy amerykańskiej firmy badawczej Forrester, (www.forrester.com) wartość sprzedaży online
w Europie Zachodniej osiągnęła 100 mld EUR w 2006r., a w przeciągu kolejnych 5 lat wzrośnie do 267 mld EUR.
Na tle średniej krajów europejskich Polska, mimo tak dynamicznego wzrostu, wciąż wypada słabo, ma jednak
ogromny potencjał, który z roku na rok jest skutecznie wykorzystywany. Przekłada się on na szacunki 4-krotnego
wzrostu w tym samym czasie (podczas, gdy wzrost rynku w Europie Zachodniej szacowany jest na 2,5 – krotność
obecnych obrotów). W 2005 r. Polska znajdowała się na 8 miejscu w Europie pod względem wartości handlu
elektronicznego. Według szacunków Mintel (www.mintel.com) w perspektywie 4 lat Polska wyprzedzi takie kraje
jak Holandia, czy Szwecja.
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Wykres 8 Asortyment
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Źródło: Ewa Rusowicz, Jak bezpiecznie kupić i sprzedać w sieci”, Gazeta Prawna, 22.02.2007r.
Perspektywy rozwoju rynku e-commerce w Polsce są obiecujące. Polski rynek rozwija się zgodnie z tendencjami
światowymi, gdzie zakupy online stają się poważnym konkurentem dla tradycyjnych sklepów, odbierając im coraz
więcej klientów. W 2005 r. eksperci oszacowali, iż handel internetowy osiągnął ok. 1 % w handlu ogółem,
a przewidywania na rok 2010 pozwalają szacować udział czterokrotnie większy. W związku takimi nieuchronnymi
kierunkami rozwoju handlu, cześć sprzedawców już prowadzi handel dwoma kanałami: tradycyjnym i
elektronicznym.
4.22.5. Rynek reklamy w Internecie na tle reklamy w innych mediach
Rynek reklamy jest mocno skorelowany z koniunkturą gospodarczą, silnie reaguje na zmiany ekonomiczne na
świecie. Wraz ze wzrostem gospodarczym globalny rynek reklamy permanentnie rośnie od 2002r. Wzrost
stymulowany jest również przez upowszechnianie się dostępu do szerokopasmowego Internetu, a także
dynamiczny rozwój rynku e-commerce. Zmienia się jedynie udział poszczególnych mediów w rynku reklamowym.
Wykres 9 Globalne wydatki na reklamę w mediach w mld USD (2005 – 2008P)
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Źródło: „Rosną wydatki na promocję w sieci”, Rzeczpospolita, 03.10.2006r.
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Wciąż dominującym medium reklamowym jest telewizja, ale jej udział systematycznie spada, podobnie jak udział
prasy w rynku reklamowym. Natomiast kosztem tych mediów, z dużą dynamiką rośnie udział Internetu. Szacuje
się, że w 2008 r. globalny udział reklamy internetowej w wydatkach reklamowych wyniesie ponad 7%.
Wykres 10 Udział mediów w globalnych wydatkach reklamowych w % (2008P)
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Źródło: „Rosną wydatki na promocję w sieci”, Rzeczpospolita, 03.10.2006r.
Największymi rynkami reklamy internetowej na świecie są Ameryka Północna, Europa Zachodnia, Azja i Pacyfik,
gdzie motorami rozwoju są Chiny, Indie, Indonezja i Japonia, które rozwijają się szybciej niż rynek. Prognozuje
się, że w 2007r. globalny rynek reklamy internetowej przekroczy 20 mld USD, spodziewany jest nawet wzrost do
ok. 24 mld USD. Według raportu ZenithOptimedia w perspektywie lat 2005-2008 globalny rynek reklamy
internetowej wrośnie o 84%.
Według badań Ad.Media Raport CR Media Consulting, www.crmc.pl polski rynek reklamy w 2006r. miał osiągnąć
wartość ok. 6 mld PLN (wartość 10% większą w stosunku do roku poprzedniego), z czego na rynek reklamy
internetowej miało przypaść ok. 320 mln PLN.
Wykres 11 Dynamika zmian udziałów poszczególnych mediów w rynku reklamy w % (2005-2006P)
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Źródło: Michał Fura, „Internet odbiera pieniądze prasie i TV”, Gazeta Prawna, 17.05.2006r.
Dynamika wzrostu wartości sprzedaży reklamy internetowej spadła z ok. 80% w 2005 r. do ok. 50% w 2006 r., co
świadczy o coraz większej dojrzałości rynku. Segment ten jest jednak wciąż uważany za rosnący
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najdynamiczniej, ale stanowi dopiero ok. 4 % ogólnego rynku reklamy. Stąd też można spodziewać się, że
wzrosty ustabilizują się na poziomie prawie 30% rocznie w przeciągu najbliższych kilku lat. A na 2010 r.
prognozuje się wartość rynku reklamy internetowej w Polsce na poziomie prawie 700 mln PLN.
Wykres 12 Wartość rynku reklamy internetowej w Polsce w mln PLN (2000-2010P)
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Źródło: Emitent na podstawie danych publikowanych w Rzeczpospolitej, Parkiecie, badaniach Gemius.

4.22.6. Rynek, na którym działa Grupa Emitenta

Emitent prowadzi swoją działalność w obszarze rozrywki cyfrowej.
Na rynek rozrywki cyfrowej składa się 5 podstawowych obszarów. Należą do nich:
§
muzyka cyfrowa,
§
internetowa telewizja i video,
§
gry,
§
radio internetowe,
§
WEB 2.0.
Wyszczególnić można również inne mniejsze obszary rozrywki cyfrowej takie jak wirtualna rzeczywistość, blogi
i video blogi oraz rozrywka dla dorosłych. Każdy z wyszczególnionych obszarów zostanie dokładnie opisany
w dalszej części dokumentu.
Wielkość całego rynku mediów cyfrowych w 2004 roku były szacowane na 965 miliardów dolarów1. Ich
prognozowany wzrost w najbliższych latach ma być dużo bardziej dynamiczny, niż mediów tradycyjnych.
Szacunki określają wielkość rynku mediów cyfrowych w 2009 roku na 1,43 biliona dolarów, co stanowi 53%
wzrost w stosunku do roku 2004.
Cyfrowa rozrywka stanowiąc 45% tego rynku, warta była w 2004 roku ponad 434 miliardy dolarów. W 2009
roku prognozuje się, że będzie już warta 643 miliardy.
4.22.6.1. Internetowa telewizja i wideo
Internetowa telewizja
Według szacunków Pricewaterhouse Coopers „Comprises digital and mobile music 2005” największym
segmentem rynku cyfrowej rozrywki jest obecnie i będzie w przyszłości cyfrowa telewizja (wliczając telewizję
interaktywną oraz telewizję internetową). Wartość tego segmentu w 2004 roku wynosiła 298 miliardów dolarów
i ma wzrosnąć do 414 miliardów w 2009 roku.
Najnowszymi osiągnięciami oraz najnowszym trendem związanym z cyfrową telewizją jest rozwój interaktywnej
telewizji internetowej (TVoIP - TeleVision over Internet Protocol) oraz telewizji na żądanie (VOD - video on
demand). Rozwój tych gałęzi cyfrowej telewizji przyczynia się coraz bardziej do zmiany sposobu w jaki ludzie
konsumują media telewizyjne. Wartość rynku telewizji internetowej prognozowana jest w 2010 roku na 55

1

Expert Group on Future Skills Needs “Future skills Requirements of the International Digital Media Industry”
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miliardów dolarów . Segment ten ma wzrastać w ciągu najbliższych pięciu lat średnio o 32% . Liczba stałych
użytkowników telewizji internetowej na całym świecie według iSuppli wynosiła w 2006 roku 3,9 miliona i wzrośnie
do 103 milionów w 2011 roku.
§
TVoIP (TeleVision over Internet Protocol) jest to telewizja rozpowszechniana (dystrybuowana)
poprzez sieci oparte (zbudowane) na protokole IP (Internet Protocol).
§
Emisja na żądanie (VOD - Video On Demand) polega na emisji wybranego filmu, programu przez
użytkownika polegające na jego wyborze w dowolnym czasie z wcześniej przygotowanej
i udostępnionej mu biblioteki kontentu.
Podstawową zaletą telewizji na żądanie oraz telewizji internetowej jest ich olbrzymia elastyczność, którą oferuje
swoim użytkownikom. Pozwala ona swoim użytkownikom oglądać dokładnie to co chcą, kiedy chcą i jak długo
chcą. Telewizja internetowa może być odbierana za pośrednictwem komputera z dostępem do Internetu, ale
również telefonu komórkowego. Przykładem telewizji dedykowanej wyłącznie użytkownikom telefonów
komórkowych jest Sky Mobile TV wprowadzona przez Vodafone. Polscy użytkownicy Internetu są coraz
większym stopniu zainteresowani korzystaniem z telewizji internetowej. W listopadzie 2006 roku oglądanie
telewizji za pośrednictwem Internetu deklarowało 33 proc. polskich internautów (według badań Gemius SA
„Konsumpcja mediów. Sposoby korzystania z mediów wśród internautów”, listopad-grudzień 2006 r.). Oznacza to
wzrost o 18 proc. w stosunku do analogicznego miesiąca roku ubiegłego oraz o 83 proc. w porównaniu do danych
z października 2004 r.
Wykres 13 Oglądalność telewizji internetowej w Polsce
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Źródło: Gemius SA „Konsumpcja mediów. Sposoby korzystania z mediów wśród internautów”
Mimo obserwowalnego wzrostu zainteresowania polskich użytkowników Internetu, telewizja internetowa jest
nadal traktowana jako pewna innowacja, a nie alternatywny sposób korzystania z tego medium. Analiza
częstotliwości oglądania telewizji za pośrednictwem Internetu w Polsce pokazuje, że jest to w chwili obecnej
czynność jeszcze okazjonalna. Z telewizji internetowej korzysta codziennie 6 proc. kobiet i 4 proc. mężczyzn.
Wykres 14 Częstotliwość oglądania telewizji za pośrednictwem Internetu w Polsce
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Źródło: Gemius SA „Konsumpcja mediów. Sposoby korzystania z mediów wśród internautów”
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New Millennium Research Council: The state of IPTV 2006 “The Advent of personalized programming
Insight Research: “IPTV, Streaming Movie and Music Revenue Set to Explore
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Do przykładowych polskich serwisów telewizji internetowej należą: tv.interia.pl, www.wptv.wp.pl, www.tvfly.com.
Internetowe wideo
W wyniku rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu i adoptowania nowych technologii przez
dystrybutorów kontentu cyfrowego nastąpił bardzo dynamiczny wzrost transmisji video przez Internet (streaming
video). Oglądalność 10 największych portali internetowych transmitujących video przez Internet urosło tylko w
ciągu 3 pierwszych miesięcy 2006 roku o 164 %4. W roku 2005 firmy oferujące internetowe video osiągnęły około
200 milionów dolarów przychodów. W 2010 roku prognozowany jest wzrost przychodów firm działających w tym
5
segmencie do 1,7 miliarda dolarów . Potencjał tego rynku może być jednak dużo większy. Potwierdziła to
transakcja przejęcia przez internetowego giganta Google największego portalu streaming wideo „YouTube”, która
nastąpiła pod koniec 2006 roku przy wycenie spółki na około 1,65 miliarda dolarów. Drugą bardzo znaczącą
transakcją na rynku było przejęcie w 2004 roku przez News Corp. portalu MySpace za 580 milionów dolarów.
Potencjał opisywanego segmentu jest już w większym stopniu odzwierciedlony w prognozach raportu Insight
Research, który zakłada, że w 2011 roku firmy oferujące streaming video przez Internet i telefon komórkowy
osiągną przychody na poziomie aż 27 miliardów dolarów6. W najbliższych latach będzie to jednak przede
wszystkim udział Internetu. Przychody z transmisji video przez telefon komórkowy ma wzrosnąć z 62 milionów
7
dolarów w 2005 do 501 milionów w 2010 według JupiterResearch . Oznacza to wzrost w analizowanym okresie
na poziomie ponad 700%. Rynek transmisji video przez Internet i telefon komórkowy jest również bardzo
atrakcyjnym rynkiem dla branży reklamowej. Prognozuje się, że wydatki na reklamę za pośrednictwem streaming
video wzrosną z 225 milionów dolarów w 2005 roku do 1,5 miliarda w 20098. Oznacza to ponad 550% wzrost.
Nie zostały dotychczas przeprowadzone badania polskiego rynku streaming video i nie są dostępne prognozy
dotyczące tego rynku. Można prognozować, że tempo rozwoju streaming video w Polsce będzie zbliżone do
tempa wzrostu na całym świecie. Wśród najpopularniejszych stron prezentujących streaming video w Polsce
można wskazać takie serwisy jak: smog.pl, wrzuta.pl, maxior.pl, patrz.pl, streemo.pl. Dodatkową zaletą
wymienionych serwisów oraz najpopularniejszych tego typu serwisów na świecie takich jak YouTube, czy
bebo.com jest ich funkcjonalność. Umożliwiają one wgrywanie i oglądanie plików wideo, obrazków lub zdjęć
przesyłanych bezpośrednio przez użytkowników.

Wykres 15 Liczba użytkowników polskich serwisów z multimediami
Liczba unikalnych użytkowników najwiekszych polskich
serwisów z multimediami
3 500 000

3 000 000

3 000 000

2 550 000

2 500 000
1 900 000

2 000 000
1 500 000
1 000 000
500 000
0
Smog.pl

Wrzuta.pl

Maxior.pl

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Megapanel PBI/Gemius, listopad 2006

4

Juan Carlos Perez, “YouTube Tops in Web Video Market.” IDG News Service, May 25, 2006
5 Jack Loechner, “Premium Content Driving Internet Video.” Media Post, April 19, 2006.
6 Nicholas Carlson, “Report: Streaming Video to Reach $27B.” Internet News Bureau, April 24, 2006.
7 JupiterResearch, “JupiterResearch Predicts the Mobile Video Market Will Generate Revenues of Over $500 Million
by 2010 as a Result of Expanded Video Offerings on Mobile Phones.”
8 Jack Loechner, “Internet Video now a Mass Audience for Advertisers.”
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4.22.6.2. Muzyka cyfrowa
Całkowita wartość rynku muzycznego na świecie w 2004r. osiągnęła 37,8 mld USD, przewiduje się, że do roku
2009 nastąpi wzrost rynku do wartości 56,3 mld USD (roczna stopa wzrostu ok. 8,3%).
Wykres 16 Wartość rynku muzycznego na świecie 2004 – 2009P w mld USD.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Raport Forfas, Future Skills Requirements of the Internetional Digital
Media Industry, 07'2006..
W tym czasie spodziewany jest 500% (Raport Forfas, Future Skills Requirements of the Internetional
Digital Media Industry, 07'2006) wzrost udziału muzyki sprzedawanej w postaci cyfrowej w rynku muzycznym:
wartość muzyki cyfrowej wzrośnie z 4,2 mld USD do 25,5 mld USD, natomiast nieuchronny jest spadek wartości
muzyki dystrybuowanej w sposób tradycyjny (kasety, płyty CD) – przewiduje się roczne spadki o ok. 8% (z 33,6
mld USD do 30,9 mld USD). Na muzykę cyfrową składają się licencjonowane serwisy internetowe oferujące
muzykę w postaci cyfrowej oraz mobilne serwisy muzyczne oferujące m.in. dzwonki na telefony komórkowe,
w obydwu przypadkach szacowany jest znaczący wzrost.
Analizując Polskie realia w oparciu o badania Gemius SA (Raport Internet 2006, Gemius, Grudzień 2006) można
zauważyć dynamicznie rosnące zainteresowanie serwisami umożliwiającymi oglądanie i publikowanie plików
audio i video. W okresie od stycznia do sierpnia 2006r. liczba użytkowników takich serwisów wzrosła o 150% do
prawie 5 mln osób. W sierpniu takie serwisy odwiedziło 40% internautów. Główną grupą korzystającą z serwisów
zarówno online, jak i mobilnych są osoby w wieku od 15 do 24 lat. Aktywność internautów rośnie wraz z rosnącą
ilością serwisów dających możliwości oglądania i publikowania plików muzycznych.
Wykres 17 Średnia liczba odsłon na użytkownika na witrynach z klipami audio – wideo według wieku.
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Źródło: Gemius SA. Megapanel PBI/Gemius.
Firmy fonograficzne szacują, że przychody z muzyki cyfrowej podwoiły się w 2006r. w stosunku do 2005r., oraz
że podwoiła się również liczba pobranych plików (Digital Music Report 2007). Analizując udział rynkowy
poszczególnych wytwórni, zauważa się podział rynku pomiędzy 4 największych wytwórni. Około 25% globalnego
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rynku muzycznego należy do niezależnych wytwórni. W przypadku Europy i Ameryki Północnej udział ten nie
przekracza 20%. Największy udział w rynku należy zamiennie do SONY BMG lub Universal, zaraz za nimi plasują
się EMI i Warner Music Group.

Wykres 18 Udział poszczególnych wytwórni w rynku muzycznym Europy, Ameryki Północnej i Świata.

Źródło: Screen Digest.
Na świecie funkcjonuje obecnie ok. 500 serwisów muzyki online w 40 krajach. Do światowych liderów zaliczamy:
iTunes, Music Match oraz Napster. Na rynku Polskim natomiast liderami pozostają iplay, Melo i mp3.pl (sklep
muzyczny obsługiwany przez iplay).

4.22.6.3. Radio internetowe
Radio internetowe daje słuchaczowi dużo więcej swobody w wyborze interesującej go muzyki. Ponadto nie
istnieją, w odróżnieniu od tradycyjnego radia, duże bariery w możliwościach jego transmisji.
Najpopularniejsze radia internetowe na świecie, do których należą m.in. America Onlina’s AOL Radio Network,
Yahoo! Music, Microsoft’s MSN Radio, WindowsMedia.com, czy Live365 przyciągają średnio 4,8 miliona
słuchaczy dziennie.
W Polsce radio internetowe również cieszy się coraz większą popularnością. Aż 70 proc. respondentów badania
przeprowadzonego przez firmę Gemius w Polsce deklaruje, że słucha radia przez Internet. Najliczniejszy odsetek
słuchaczy stanowią mężczyźni (75 proc.) oraz internauci w wieku 15-24 lata (78 proc). Od października 2004 r.
odsetek internautów słuchających radia online zwiększył się o 43 proc. Natomiast w stosunku do listopada 2005 –
o 17 proc. Jednocześnie w analizowanym okresie zmniejszył się odsetek osób słuchających radia w sposób
tradycyjny – z 59 proc. w październiku 2004 do 50 proc. w listopadzie 2006.
Wykres 19 Odsetek osób w Polsce słuchających internetowego radia
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Źródło: Gemius SA, „Konsumpcja mediów. Sposób korzystania z mediów”, listopad-grudzień 2006 r.
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Warty zauważenia jest fakt, że 14% spośród osób słuchających radia internetowego robi to codziennie lub prawie
codziennie, natomiast blisko 26% przynajmniej raz w miesiącu.

Wykres 20 Czas spędzony na słuchaniu radia internetowego przez jego odbiorców
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Źródło: Gemius SA, „Konsumpcja mediów. Sposób korzystania z mediów”, listopad-grudzień 2006 r.
4.22.6.4. Web 2.0.
Web 2.0 to nowy społeczny trend zmieniający sposób korzystania z Internetu.

WEB 2.0.
Kontent tworzony przez
użytkowników

relacje
w społeczności

U podstaw serwisów web 2.0. znajduje się bardzo istotny wkład użytkowników tworzenie strony internetowej,
bowiem to użytkownicy w głównej mierze są dostawcami treści poszczególnych serwisów web 2.0. Tak więc,
osoby, które trafiają do serwisu web 2.0. mogą stać się jego autorami, bądź też aktywnie komentować jego
zawartość. Często, aby tego dokonać nie muszą być nawet zarejestrowanymi użytkownikami danej strony. Aby
ułatwić użytkownikom generowanie kontentu, coraz więcej stron posługuje się mechanizmami zrozumiałymi
nawet dla laików: Weblog i Wiki, które dają możliwości łatwego tworzenia nowych serwisów przez osoby nie
będące specjalistami w dziedzinie programowania, zapewniają intuicyjny interfejs, prostą nawigację po stronach
Drugą cechą charakterystyczną serwisów web 2.0. jest tworzenie relacji w społecznościach internetowych i sieci
znajomych. Mechanizmy web 2.0. pozwalają na odnajdywanie osób, które znamy w realnym świecie, ale też dają
możliwość zawierania nowych znajomości pod kątem zainteresowań. Dzięki tworzeniu własnej sieci znajomych
użytkownicy zyskują osoby, które mogą doradzić, czy polecić interesujące linki itd. Jednak, aby budować relacje
ze znajomymi rzeczywistymi lub wirtualnymi, potrzebny jest etap rejestracji, który w serwisach web 2.0.
sprowadzony jest do najprostszych czynności.
Wśród cech wyróżniającą serwisy Web 2.0 od jest duża rola słów kluczowych (Tagi). Każda informacja może
mieć kilka różnych słów kluczowych, po których odbywa się wyszukiwanie i nawigacja. Użytkownicy najczęściej
sami mogą edytować tagi i dodawać własne. Dużą popularnością cieszą się blogi dotyczące projektów
i prowadzone przez osoby związane z projektami, które pozwalają na ich poznanie. Na forach dyskusyjnych
prowadzone są rozmowy z użytkownikami, którzy wyrażają swoje opinie i zdają pytania komentowane przez
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autorów serwisu. Projekty Web 2.0 często udostępniane są także w wersjach beta, które testowane są przez
użytkowników i systematycznie zmieniane pod kątem ich uwag i komentarzy.
Podstawowe funkcjonalności serwisów Web 2.0 są bezpłatne. Zazwyczaj są one wystarczające dla użytkowników
początkujących i średnio zaawansowanych. W momencie potrzeby wykorzystania bardziej zaawansowanych
funkcji pojawia się często konieczność wniesienia opłaty abonamentowej. Niektóre serwisy Web 2.0 kierują się
w stronę modelu biznesowego, zwanego długim ogonem - oferują dostęp do unikatowych produktów i usług lub
niedostępnych w tradycyjnych punktach sprzedaży. Uzupełnieniem przychodów jest także reklama kontekstowa
dopasowana do charakteru serwisu oraz treści danej strony, na której jest wyświetlana.
Serwisy web 2.0. obejmują m.in.:
§

serwisy społecznościowe,

Serwisy społecznościowe są jednym z najważniejszych elementów web 2.0 - definiowane są jako strony
internetowe umożliwiające i organizujące stałe kontakty pewnej grupie użytkowników. Pozwalają na skupianie się
osób, które komunikują się ze sobą stale, bądź okresowo, oferując przy tym komunikację na forum, jak i prywatne
wiadomości. Dodatkowymi funkcjami są: możliwości zamieszczania zdjęć i informacji o sobie, wymiana plików czy
zamieszczanie ogłoszeń. Pierwsze serwisy powstały około 5 lat temu i systematycznie przyciągają coraz więcej
internautów.
Wykres 21
Liczba
społecznościowych.

zarejestrowanych

użytkowników

w

największych

polskich

portalach

Liczba zarejestrowanych użytkowników w największych
polskich portalach społecznościowych
6000000

4919377

5000000
4000000
3000000
1579770

2000000

1062656

1000000
0
Mojageneracja.pl

ePuls.pl

Grono.net

Źródło: Raport Web 2.0 w Polsce, SKN e-biznesu, SGH, marzec 2007.
Na podstawie badań przeprowadzonych przez SKN e-biznesu SGH, większość użytkowników serwisów
społecznościowych to kobiety. Pod względem statusu zawodowego dominują uczniowie i studenci, osoby
pracujące stanowią tylko 10% użytkowników. Internauci trafiają do serwisów z polecenia przyjaciół (59,03%).
Przeciętny użytkownik odwiedza serwisy społecznościowe codziennie lub prawie codziennie (79,9%), szukając
rozrywki, chcąc miło spędzić czas, poznając nowych znajomych. A najpowszechniejszą aktywnością jest
uczestniczenie w różnego rodzaju dyskusjach (60,89%).
Serwisy społecznościowe skupiają się wokół różnych dziedzin życia, m.in. randki, biznes, fotografia.

Tabela 16
Świat
MySpace.com
LinkedIn.com
lovecity.com, ilove.com
flickr.com

Polska
MojaGeneracja.pl, Grono.net, Puls.pl
Goldenline.pl
Sympatia.pl., Lovecity.pl
fotka.pl

Źródło: opracowanie własne.
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Przewiduje się, że dynamiczna tendencja rozwojowa serwisów opartych na społecznościach użytkowników,
zarówno na świecie, jak i w Polsce zostanie utrzymana. W Polsce wciąż jest miejsce na rynku na nowe serwisy,
które mogłyby zaskoczyć użytkownika możliwościami wyróżniającymi się na tle konkurencji.
§

serwisy z plikami audio – video

Coraz większą popularnością cieszą się serwisy, które pozwalają zamieszczać i udostępniają innym
użytkownikom pliki multimedialne: zdjęcia, krótkie filmy, pliki audio. Zaletą tego typu stron internetowych jest
różnorodność oferowanych treści, ponieważ zawartość tworzona jest przez różnych użytkowników. Strony
urozmaicane są przez możliwość komentarzy, czy ocen, a wyszukiwarki ułatwiają poruszanie się po konkretnych
kategoriach tematycznych.
Serwisy z multimediami cieszą się największym zainteresowaniem wśród osób do 25 roku życia, w większości są
to mężczyźni, korzystający z Internetu przez dłuższy okres czasu i raczej systematycznie. Liczba użytkowników
tych serwisów w Polsce w ciągu pierwszych 8 miesięcy 2006r. wzrosła 1,5-krotnie. W sierpniu 2006r. z serwisów
tego typu skorzystało 40% internautów, a ich liczba systematycznie rośnie z miesiąca na miesiąc.

4.23. Działalność Emitenta
Digital Avenue S.A. prowadzi działalność inwestycyjną na szeroko rozumianym rynku cyfrowej rozrywki,
definiowanym przez technologie, usługi, produkty internetowe i mobilne oraz media i rozrywkę, czerpiąc
przeważającą część przychodów z handlu internetowego (e-commerce) i reklamy internetowej.
Celem Digital Avenue jest uzyskanie pozycji lidera rozrywki internetowej i mobilnej
4.23.1

Strategia

Misja Spółki składa się z trzech podstawowych elementów:
§
§
§

Konsolidacja rynku - inwestycje, wspieranie i rozwój przedsięwzięć cyfrowej rozrywki w Polsce oraz
Europie Środkowo-Wschodniej.
Budowanie grupy, skupiającej doświadczenia w obszarze cyfrowych mediów jako integrator rynku
cyfrowych treści i technologii, korzystający ze społecznościowych trendów w obszarze e-commerce.
Służyć konsumentom oraz klientom biznesowym w integracji treści i technologii dla wszelkich kanałów
dystrybucji i mediów.

Strategia Emitenta opiera się na poszukiwaniu, konsolidacji i rozwoju liderów poszczególnych kategorii na rynku
rozrywki cyfrowej. Obszarami zainteresowania Digital Avenue są:
§
Telewizja internetowa
§
Radio internetowe
§
Randki
§
Społeczności i portale rozrywkowe
§
Kontent rozrywkowy dla użytkowników tel. komórkowych
§
Gry na żądanie
§
Wideo na żądanie
§
Gry online / wieloosobowe
§
Hazard
§
Inne
Akwizycje przyszłych spółek zależnych przez Digital Avenue są prowadzone w modelu, który opiera się na
maksymalizacji motywacji współwłaścicieli tych spółek. Model akwizycyjny opiera się na strukturze samych
transakcji. Część zapłaty za przejmowane udziały w Spółkach realizowana jest w formie akcji Digital Avenue.
Zawierane umowy inwestycyjne zawierają również opcje sprzedaży, które pozwalają założycielom spółek
sprzedaż pozostałych posiadanych udziałów na warunkach i przy cenach skorelowanych bezpośrednio
z osiąganymi wynikami finansowymi oraz statystykami oglądalności serwisów. Strategia ta zorientowana jest na
maksymalizowaniu wartości przejmowanych podmiotów w przyszłości.
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4.23.2

Produkty i usługi

Digital Avenue będzie uzyskiwał przychody z trzech podstawowych źródeł:
§
przychody z tytułu reklamy internetowej
§
sprzedaż produktów mobilnych dla klientów indywidualnych
§
Sprzedaż usług i rozwiązań dla klientów korporacyjnych
4.23.3

Prognozy grupy

Poniższy wykres ilustruje prognozowane wyniki Digital Avenue S.A.
Wykres 22 Prognozowane wyniki Digital Avenue SA (proforma)(w zł.)

Należy jednocześnie zaznaczyć, że kolejne przejęcia mogą mieć istotny wpływ na przychody Emitenta
i uzyskiwaną przez niego rentowność. Wskazane projekcje nie uwzględniają kosztów programów opcji
menedżerskich.

4.24. Grupa Kapitałowa Emitenta
Grupa kapitałowa emitenta składa się z trzech podmiotów:
§
Digital Avenue S.A.
§
Iplay Sp. z o.o. – 87,1% udział Emitenta
§
Streemo Sp. z o.o. – 50,1% udział Emitenta
W dniu 16 lipca 2007 roku Emitent podpisał umowę inwestycyjną z założycielami spółki Medousa sp. z o.o. na
nabycie 74,00 % udziałów tej spółki. Umowa ponadto obejmuje:
·
sprzedaż akcji Emitenta założycielom Medousa sp. z o.o.
MCI Management sprzeda 88 597 akcji Emitenta (tj. 13,8 % kapitału akcyjnego) założycielom Medousa sp. z o.o.
·
dokapitalizowanie Medousa sp. z o.o.
Założyciele oraz Emitent uzgodnili, że dokapitalizują spółkę Medousa od września do listopada 2007 roku
poprzez podwyższenia kapitału zakładowego spółki o 520 000 zł. Emitent jest zobowiązany do objęcia 7 400
udziałów za łączną kwotę 384 800 zł.
·
opcje sprzedaży przysługujące założycielom
W okresie od 1.01.2009 r. do 31.12.2009 r. a następnie w okresie od 1.01.2010 r. do 31.12.2010 r. założycielom
Medousa sp. z o.o. przysługuje prawo do sprzedaży posiadanych udziałów w spółce Emitentowi. Płatność z tytułu
realizacji opcji nastąpi w drodze emisji nowych akcji Emitenta.
·
opcja kupna przysługująca Emitentowi.
W okresie od 1.01.2011 r. Emitent ma prawo odkupić udziały należące do założycieli płacąc im akcjami nowej
emisji.
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4.24.1

Iplay

4.24.1.1 Historia powstania
3 września 2003 r. został uruchomiony Iplay.pl jako pierwszy legalny internetowy serwis sprzedający legalną
muzykę w początkowym etapie różnił się funkcjonalnością od obecnego kształtu serwisu. Już na początku
działalności Iplay sp. z o.o. podpisał umowy o współpracy z wytwórniami BMG, Pomaton EMI oraz SP Records
oraz kilkunastoma innymi wytwórniami zagranicznymi
W grudniu 2003 r. fundusz venture capital MCI Management S.A. zainteresował się spółką. Widząc duży
potencjał spółki i możliwości rozwoju, kupił większościowy pakiet udziałów w spółce Iplay. Była to pierwsza
inwestycja firmy typu venture capital w serwis zajmujący się sprzedażą muzyki w Internecie w Polsce. Fundusz
zainwestował w pierwszej fazie 150.000 PLN i nabył 51 % udziałów Iplay.
W sierpniu 2004 r. Iplay wprowadził duże zmiany ofertowe i zaoferował nowe funkcjonalności. Serwis w nowym
kształcie umożliwiał utworów, ich zapis na dysk, jak również nagrywanie utworów na płyty audio i przenoszenie
plików na odtwarzacze przenośne.
W maju 2005 r. firma Iplay jako jedyna Polsce i jedna z nielicznych w Europie Środkowo – Wschodniej podpisała
bezpośrednie umowy dystrybucyjno – sprzedażowe z największymi wytwórniami na świecie. Dzięki temu katalog
muzyczny iplay.pl wzrósł do kilkuset tysięcy utworów. Dodatkowo iplay.pl poszerzył swoją ofertę o dzwonki do
telefonów komórkowych. Wprowadzenie dzwonków do telefonów komórkowych było pierwszym etapem
poszerzania oferty o muzyczne produkty mobilne. W grudniu 2005 r. kolejnym partnerem handlowym stała się
Wirtualna Polska S.A., która we współpracy z Iplay sp. z o.o. uruchomiła muzyczny sklep internetowy – mp3.pl.
W sierpniu 2006 r. iplay.pl rozpoczął sprzedaż muzyki z wytwórni płytowej EMI. Katalog iplay.pl wzbogacił się tym
samym o ponad 100 tysięcy utworów doskonale znanych wykonawców., a więc baza utworów rozrosła się tym
samym do ponad 500 tysięcy.
6 grudnia 2006 r. Iplay sp. z o.o. uruchomił nowy projekt Iplay mobile - drugi serwis w ramach dotychczasowego
Iplay.pl, który w związku z rozszerzeniem zmienił nazwę na Iplay music. Tym samym Iplay.pl stał się pierwszą
w Polsce wielokanałową platformą dystrybucji muzyki. Platforma zapewnia dostęp do muzyki przeznaczonej dla
większości urządzeń pozwalających na jej odsłuch przy jednoczesnym uproszczeniu procesu zakupu. Zmieniono
również układ strony głównej, która stała się bramą do istniejących serwisów. Uruchomiona oferta mobilna
systematycznie jest poszerzana. Łącznie serwis obsługuje ponad 2 tysiące modeli telefonów, a ich baza jest stale
aktualizowana. Muzyczna oferta mobilna uzupełniona jest o kilkaset najlepszych gier na telefony komórkowe,
a także inne produkty mobilne.
W marcu 2007 r. Iplay pozyskał kolejnego partnera B2B, właściciela czwartej sieci komórkowej Play Mobile – P4
i tym samym został głównym dostawcą muzycznego kontentu mobilnego dla tej sieci. Dzięki tej współpracy klienci
Play Mobile będą mogli pobierać na swoje telefony nie tylko dzwonki na telefony komórkowe, ale również całe
utwory i teledyski. Oferowane także będą utwory znanych polskich i zagranicznych wykonawców nigdzie nie
publikowane, a dostępne jedynie w sieci Play Mobile. Przygotowywane są również unikatowe oferty muzyczne –
zarówno pod względem treści, jak i modeli sprzedaży (pakiety), które nie są dostępne obecnie w żadnej innej
sieci komórkowej.
W lipcu 2007 roku Iplay podpisał umowę na dystrybucję muzyki z wytwórni płytowej Universal Music,
największego gracza na rynku muzycznym w Polsce oraz na świecie. Umowa obejmuję prawa do dystrybucji
kontentu muzycznego Universal Music w Internecie oraz na telefony komórkowe. Tym samym Iplay ukończył
budowanie muzycznej oferty produktowej i jako jedyny serwis w Europie Środkowo-Wschodniej posiada
bezpośrednie umowy ze wszystkimi czołowymi wytwórniami muzycznymi.
4.24.1.2 Model biznesowy
Spółka Iplay, właściciel serwisów iplay.pl, music.iplay.pl, mobile.iplay.pl, posiada bogatą ofertę produktów i usług
w zakresie rozrywki cyfrowej, w skład której wchodzą zarówno media, jak i handel internetowy (e-commerce).
Początkowo był to wyłącznie serwis muzyczny, który oferował jedynie odsłuch muzyki w postaci strumienia
danych (streaming). Celem powstania serwisu Iplay.pl była prezentacja polskiej oraz światowej muzyki z szeroko
pojętego nurtu pop, rock oraz modern jazz. Zamierzeniem Iplay było również aktywne wspieranie działań
organizacji i instytucji zajmujących się ochroną praw autorów, wykonawców i producentów. Iplay.pl powstał jako
serwis adresowany jest przede wszystkim do osób, które pragną poszerzyć swoją wiedzę na temat aktualnego
rynku muzycznego. iplay.pl to również serwis dla osób zainteresowanych kupnem płyty, lecz nie znających całej
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jej zawartości. Baza utworów w momencie uruchomienia serwisu obejmowała kilka tysięcy pozycji. Od początku
istnienia Iplay.pl cieszył się dużym zainteresowaniem mediów, które szeroko opisywały jego premierę.
Model biznesowy spółki opiera się na agregacji jak najszerszej oferty treści muzycznych i oferowanie go zarówno
kontrahentom biznesowym, jak i klientom indywidualnym w formie dostosowanej do oczekiwań ostatecznych
odbiorców, dzięki współpracy z dystrybutorami rozwiązań technologicznych.
Rysunek 5 Docelowa struktura platformy cyfrowej Iplay.

Źródło: Emitent
Oferta zawiera szerokie spektrum produktów i usług i jest stale rozwijana w nowych kierunkach zgodnych
z panującymi trendami. Aktualnie oferowane produkty i usługi to: sprzedaż muzyki (pojedyncze utwory, całe
płyty), produkty mobilne (audio, video, gry). Iplay.pl pozyskuje kontent z przedstawionych dziedzin (dotychczas
jest to muzyka, produkty mobilne, gry), współpracując przy tym z czołowymi właścicielami i dostawcami kontentu
(najważniejsze polskie i zagraniczne wytwórnie muzyczne, renomowani pośrednicy, dostawcy kontentu
mobilnego, dystrybutorzy gier). Dzięki współpracy z dystrybutorami rozwiązań technologicznych, możliwe jest
oferowanie treści muzycznych w różnorodnej formie i poprzez kanały zgodne z oczekiwaniami klientów, oferując
przy tym kilka rodzajów płatności, dogodnych dla odbiorców. Serwis spełnia wszelkie światowe wymogi stawiane
tego typu serwisom przez wytwórnie płytowe (przechowywanie i ochrona plików, raportowanie sprzedaży itp.).
Rysunek 6 Metody płatności dostępne w serwisach Iplay.pl.

przelewy tradycyjne
karty płatnicze

przelewy elektroniczne
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Źródło: Emitent.
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Po dostosowaniu oferty, połączeniu jej z odpowiednimi narzędziami dystrybucyjnymi i zaoferowaniu odpowiednich
metod płatności, produkty i usługi kierowane są zarówno do odbiorców B2C, jak również B2B (w postaci
współpracy z dużymi korporacjami, m.in. portale internetowe, firmy z branży FMCG, operatorzy komórkowi,
media). W strukturze przychodów dominują przychody ze strony B2B.
Docelowo całość oferowanych produktów i usług znajdzie się na własnej platformie dystrybucji kontentu
rozrywkowego audio - wideo - gry w kanale internetowym i mobilnym.
4.24.1.3 Produkty i usługi
Muzyka
Iplay sp. z o.o. oferuje sprzedaż muzyki w postaci cyfrowej w sieci Internet, co umożliwia użytkownikowi
odsłuchiwanie i ściąganie na dysk komputerowy utworów słowno - muzycznych poprzez strony internetowe
serwisu iplay.pl. W przeciwieństwie do innych serwisów muzycznych umożliwia on legalne pobieranie muzyki
poprzez Internet. Serwis działa zgodnie z prawem, ponieważ uzyskał zgodę właścicieli praw prezentowanej przez
Iplay.pl muzyki na emisję jej w Internecie. Dodatkowo z tytułu swojej działalności wnosi opłaty na rzecz artystów,
poprzez ZAIKS. Muzyka w iplay.pl dostępna jest na zamówienie dzięki czemu Internauci sami decydują o tym,
którego utworu będą słuchać. Zawarcie umowy, na podstawie której następuje świadczenie usług następuje
poprzez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego i zatwierdzenie go przez użytkownika. Od sierpnia
2004 r. spółka sprzedaje polską i zagraniczną muzykę zabezpieczoną technologią DRM (Digital Rights
Management). Jest pierwszym polskim serwisem internetowym, który podpisał bezpośrednie umowy z
największymi międzynarodowymi wytwórniami płytowymi takim jak Sony BMG, Warner, EMI, Universal Music
oraz z kilkunastoma wytwórniami z Polski, np. Polskie Radio, Kayax, MJM, MTJ, Luna, Pejzaż, De Monolit. Iplay
prezentuje muzykę zarówno polską jak i światową z szeroko pojętego nurtu pop, rock, modern jazz oraz wielu
innych. Poza znanymi wykonawcami serwis promuje również artystów mniej znanych, lecz prezentujących wysoki
poziom artystyczny, rzadziej prezentowanych na antenach radiowych czy też w telewizji. Umożliwia także
dotarcie do albumów niszowych, często trudno dostępnych w tradycyjnych sklepach.
Mobile
Kontent mobilny oferowany przez serwis Iplay mobile zawiera szerokie spektrum produktów, które stale jest
poszerzane. Kontent dostarczany jest przez kilkunastu dostawców, co zapewnia różnorodność oferowanych
produktów. W aktualnej ofercie znajdują się dzwonki, zarówno polifoniczne, jak i real music różnych
wykonawców, o wysokiej jakości dźwięku. Elementy graficzne reprezentowane są przez tapety zmieniające
wygląd wyświetlanych zawartości w telefonie komórkowym. Innym oferowanym elementem kontentu mobilnego
są gry o zróżnicowanej tematyce. Oferta kierowana jest do klientów indywidualnych, którzy w serwisie mogą
zakupić dowolnym element, korzystając z dogodnych metod, a także do klientów biznesowych na zasadzie
dostaw kontentu mobilnego dla operatorów GSM, czy do działań promocyjnych firm FMCG lub innych partnerów.
Firma Iplay jako jedna z nielicznych na polskim rynku oferuje treści muzyczne przeznaczone dla telefonów
komórkowych w postaci zabezpieczonej przed nieautoryzowanym i nielegalnym kopiowaniem produktów.
Iplay Club (projekt web 2.0.)
Iplay Club jest elementem web 2.0., czyli projektem rozbudowanej społeczności połączonej z programem
lojalnościowym. Projekt skierowany będzie początkowo do użytkowników serwisu iplay music, iplay mobile, mając
na celu zbudowanie lojalnej społeczności internetowej poprzez umożliwienie prezentacji własnych zainteresowań
innym użytkownikom oraz udostępnienie możliwości komunikacyjnych pomiędzy użytkownikami. Iplay club będzie
łączył pozostałe serwisy Iplay i tym samym ich użytkowników. Użytkownicy będą mogli wymieniać się uwagami,
czy komentarzami, a także promować się dzięki iplay club i możliwościom jakie dają klubowe strony www.
Gry
Oferta gier w serwisie firmy Iplay obejmuje różne rodzaje produktów: gry online, gry do pobrania, a także różne
sposoby ich dystrybucji (Internet, telefony komórkowe). Gry pozyskiwane są od czołowych polskich i
zagranicznych dystrybutorów. Oferta gier jest komplementarna w stosunku do oferty muzycznej i jednocześnie
rozszerza grupę klientów firmy. W przyszłości Iplay planuje dalsze rozwijanie tej grupy produktów i usług.
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4.24.1.4 Dane finansowe
Tabela 17 Wybrane dane finansowe spółki Iplay
Półrocze 2007
Działalność kontynuowana
Przychody ze sprzedaży
Koszt własny sprzedaży
Zysk (strata) brutto na sprzedaży
Koszty sprzedaży
Koszty ogólnego zarządu
Pozostałe przychody operacyjne
Pozostałe koszty operacyjne
Udział w zyskach jednostek objętych konsolidacją metodą praw
własności
Pozostałe zyski (straty) z inwestycji
Zysk (strata) na działalności operacyjnej
Koszty finansowe - netto
Zysk (strata) przed opodatkowaniem
Podatek dochodowy
Zysk (strata) netto

2006

572 556,18
-361 937,91
210 618,27
0,00
-139 371,58
410,49
-0,41

533 421,76
-260 138,46
273 283,30
0,00
-543 960,70
0,00
-6 634,16

71 656,77
-304,66
71 352,11
0,00
71 352,11

-277 311,56
-8 714,40
-286 025,96
44 168,00
-241 857,96

Źródło: opracowanie Iplay Sp. z o.o.
4.24.1.5 Strategia spółki
Strategią firmy jest również współpraca z innymi liderami rynku, których produkty i usługi są komplementarne
w stosunku oferty Iplay.
Firma stosuje także dywersyfikację źródeł przychodów – i to zarówno pod kątem oferty jak również kanałów
sprzedaży współpracując z największymi firmami polskimi (Wirtualna Polska, P4 – Play).
Obecnie działania firmy koncentrują się na poszerzaniu działalności o sprzedaż i dystrybucję szerszej grupy
produktów – szeroko rozumianej jako cyfrowa rozrywka (gry, produkty na telefony komórkowe, wideo i inne).
W niedalekiej przyszłości spółka zamierza wprowadzić kolejne elementy web 2.0 – społeczność internetowa
skupiona wokół rozrywki. W przygotowaniu jest oferta video, a także rozszerzenie oferty gier w Internecie.
Planowane jest również utworzenie wielokanałowego radia internetowego z elementami interaktywnymi oraz
wprowadzenie oferty elektronicznych książek (eBook, audiobook).
4.24.2

Streemo

Model biznesowy
Spółka Streemo jest właścicielem multimedialnego serwisu społecznościowego streemo.pl. Spółka posiada
również platformę technologiczną (gotowe rozwiązania techniczne), która ma być podstawą do budowy innych
tematycznych serwisów społecznościowych opierających się na umieszczaniu i wymianie treści multimedialnych
przez ich użytkowników.
Streemo opiera swój model biznesowy na sprzedaży powierzchni reklamowych na swoich serwisach jak również
na prowizji z transakcji e-commerce (przy współpracy z partnerami np. iplay.pl) przeprowadzonych przez
użytkowników serwisów społecznościowych należących do spółki .
4.24.2.1 Historia powstania
Streemo Sp. z o.o. powstała w dniu 27 marca 2007 roku z inicjatywy Comtica Sp. z o.o. poprzez wydzielenia
aktywów związanych z internetowym serwisem społecznościowym www.streemo.pl
4.24.2.2 Model biznesowy
Streemo.pl to społeczność internetowa gdzie użytkownicy i artyści mogą promować swoje treści oraz odkrywać
nową muzykę, video, zdjęcia i blogi.
Główną kategorią tematyczną serwisu streemo.pl jest muzyka. Niezależne zespoły oraz solowi artyści mogą
prezentować swoją muzykę oraz zamieszczać teledyski. Dodatkowo każdy internauta może stworzyć swój
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osobisty profil, zamieszczać w nim pliki wideo, audio i zdjęcia, aby dzielić się nimi w ramach serwisu i poza nim,
może także prowadzi bloga, dyskutować, oceniać i zapraszać przyjaciół do wspólnej zabawy.
Przy współpracy z uznanymi wytwórniami muzycznymi streemo.pl udostępnia również profile znanych artystów
na których użytkownicy mogą słuchać wybranych utworów jak również oglądać teledyski.
Kolejnym krokiem w rozbudowie sfery muzycznej jest udostępnienie bazy 500 tys. 30 sekundowych skrótów
muzycznych serwisu iplay.pl Pozwoli to zaproponować użytkownikom szerokiej możliwości odkrywania nowej
muzyki oraz kontaktowania się z użytkownikami o podobnych gustach muzycznych.
Informacje zebrane na bazie interakcji użytkowników pozwolą firmie na zbudowanie systemu rekomendacji.
Na bazie tak zgromadzonych informacji streemo.pl poza sugerowaniem odpowiedniej treści użytkownikom, chce
również prezentować ściśle ukierunkowane oferty e-commerce pozyskane od zewnętrznych partnerów (np.
muzyka z iplay.pl)
4.24.2.3 Produkty i usługi
Funkcje i usługi skupione są wokół czterech kategorii tematycznych

muzyka.streemo.pl
- Profile dla artystów
- Słuchanie i odkrywanie

filmy.streemo.pl

- Oglądanie i odkrywanie
ciekawych filmików

Muzyki ( Music Player )

- Komentarze i opinie

- Komentarze i opinie
użytkowników

Użytkowników

zdjecia.streemo.pl

liveblog.streemo.pl

- Oglądanie i odkrywanie

- Automatycznie

ciekawych zdjęć

generowany blog na bazie

- Komentarze i opinie

aktywności w serwisie

Użytkowników

- Mobilne wsparcie

- Albumy

SMS,MMS
- minibloging

Planowane produkty i usługi
Imprezy
Serwis streemo.pl pozwala użytkownikom dodawać informacje o imprezach, koncertach i innych wydarzeniach
kulturalnych. Każdy użytkownik będzie mógł wprowadzić informacje o danym wydarzeniu oraz dołączyć do niego
zdjęcia. Streemo planuje na bazie najaktywniejszych użytkownikach serwisu powołać zespół „streemo
reporterów”. Osoby tę będą tworzyć foto reportaże do poszczególnych wydarzeń dodanych na streemo. Zespół
„streemo reporterów” będzie odpowiednio wynagradzany za dodane zdjęcia.
Playlisty
Ważną funkcją pozwalająca każdemu użytkownikowi na stworzenie własnej listy treści multimedialnych jest
tworzenie playlisty (listy plików multimedialnych). Playlisty będą wyświetlane na profilu użytkownika jak również
dostępne do osadzania na zewnętrznych serwisach.
Widio.pl - Serwis internetowy w którym każdy użytkownik może stworzyć własny kanał video składający się
z filmów dostępnych na innych serwisach video (np. youtube, metacafe, dailymotion, streemo, inne ). Widio.pl
realizować będzie koncepcje „hiperagregacji” treści video.
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Recommendation Engine
Analizując zachowania użytkowników na serwisie streemo.pl jak również na serwisach zewnętrznych
umieszczających „widgety”. Streemo.pl planuje zbudować platformę rekomendacji multimedialnych treści
powiązanych z elementami e-commerce.
Recommendation Engine będzie identyfikował zależności między treścią a produktami i usługami np. użytkownicy
którzy słuchali utworu zespołu „A” kupili dzwonek zespołu „A” jak również płytę zespołu „B” pozwoli to firmie nie
tylko uzyskać wysoką użyteczności w obrębie serwisu jak również zwiększyć efektywność transakcji e-commerce
na serwisie.Dodatkowo Streemo planuje udostępniać Recommendation engine jako usługę sieciową dla
zewnętrznych podmiotów.
4.24.3

Medousa

Emitent w dniu 16 lipca 2007 roku podpisał umowę inwestycyjną z udziałowcami Medousa Sp. z o.o., na mocy
której Emitent przejmie od udziałowców Medousa łącznie 74,00% udziałów Medousa Sp. z o.o. za kwotę
5.100.000 (pięć milionów sto tysięcy) złotych. Emitent nabędzie 740 (siedemset czterdzieści) udziałów Medousa
sp. z o.o. o wartości nominalnej 52 zł każdy udział po cenie 6 891,80 (sześć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt
jeden i osiem dziesiątych) zł każdy. W dniu 16 lipca zostały również podpisane z udziałowcami Medousa Sp. z
o.o. umowy zobowiązujące do sprzedaży Spółki na rzecz Emitenta.
4.24.3.1 Historia powstania
Spółka Medousa została założona 31 sierpnia 2005 roku. Medousa powstała po to by skupiać serwisy powstałe
w innych firmach (OS3 sp. z o.o. i RSI Sp. z o.o.) aby uzyskać efekt synergii pomiędzy nimi. I tak OS3 wniosło do
spółki serwis z grami www.supergry.pl a RSI serwis z treściami mobilnymi i darmową bramką sms www.sms.pl.
Już po powstaniu firmy pierwszym serwisem zbudowanym od podstaw był serwis umożliwiający dzielenie się
z innymi internautami zdjęciami www.fotosik.pl, który z 11 milionami zdjęć w serwisie jest niekwestionowanym
liderem w Polsce. Daty powstania poszczególnych serwisów to sms.pl – 1998 r., www.supergry.pl – 2004 r.,
www.fotosik.pl – 10.2005 r. Aktualnie wszystkie te serwisy zdobyły ponad 2,6 mln Real users (osoby, które
dokonały co najmniej jednej odsłony na badanej witrynie w danym miesiącu) i 20 pozycję w rankingu TOP 20
badania megapanel/PBI. Spółka posiada również dużą bazę zarejestrowanych użytkowników (dane zebrane wg
Prawdziwy Profil – Megapanel) – www.sms.pl – 470 tys. (przyrost 16 tys. miesięcznie), www.fotosik.pl – 192 tys.
(przyrost 13 tys. miesięcznie), www.supergry.pl – 37 tys.
Rysunek 7 Ranking serwisów internetowych na podstawie Real users
Lp.

Nazwa

Audyt
Sitecentric

1 Google
2 Onet.pl
3 Wirtualna Polska

tak

4 Allegro.pl

Użytkownicy
(real users)

Odsłony

Zasięg

10 920 415

2 243 121 176

77,50%

9 879 139
8 673 747

2 584 668 925
1 673 609 553

70,11%
61,56%

7 919 223

3 289 242 344

56,20%

5 Interia.pl

tak

7 207 719

1 296 438 356

51,15%

6 o2.pl

tak

6 537 570

801 707 058

46,40%

6 438 555
5 693 975

202 647 104
72 877 410

45,69%
40,41%

7 wikipedia.org
8 Microsoft

5 543 497

397 139 460

39,34%

10 youtube.com

9 Gazeta.pl

tak

4 146 251

174 801 263

29,43%

11 Orange

3 595 358

149 647 834

25,52%

12 Grupa IDG
13 Pino.pl

tak

3 419 576
3 133 054

23 505 253
46 308 098

24,27%
22,24%

14 Grupa Fotka.pl

tak

3 065 698

1 583 775 380

21,76%

3 002 355

118 515 455

21,31%

2 912 199

172 692 739

20,67%

2 863 292
2 863 292

31 833 770
79 829 456

20,32%
19,62%

2 681 929

32 313 550

19,03%

2 658 928

40 744 868

18,87%

15 Neostrada
16 otoMoto

tak

17 gadu-gadu.pl
18 Plus GSM
19 sciaga.pl
20 Grupa Medousa.pl

tak

Źródło: Megapanel PBI / Gemius, maj 2007, opracowanie: Internet Standard.
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4.24.3.2 Model biznesowy
Medousa jest właścicielem dwóch serwisów będących liderami w swojej kategorii i opiera swój model biznesowy
na kilku filarach.
sms.pl
– sprzedaż treści mobilnych (loga, dzwonki, tapety, gry) – partnerem dostarczającym treści i platformę
Premium SMS jest firma Wapster
- reklama tekstowa i CPA– partner Tradedoubler
- reklama w serwisie – domem mediowym jest firma Ad.net
www.fotosik.pl
- abonamenty za konto „PRO”
- reklama tekstowa i CPA – partner Tradedoubler
- reklama w serwisie – domem mediowym jest firma Ad.net
www.supergry.pl
- produkt placement w grach
- reklama tekstowa – partner Google
- reklama w serwisie
Aktualnie widać iż spółka posiada bardzo duży potencjał sprzedaży reklam w stosunku do ilości użytkowników
w swoich serwisach co zostanie wykorzystane w pierwszych miesiącach od finalizacji przejęcia przez Emitenta.
Dodatkowym źródłem przychodów będzie na pewno wykorzystanie efektu synergii spółki Iplay i serwisu sms.pl co
na pewno wpłynie dodatnio na wyniki finansowe obu spółek. Strategiczne jest też położenie spółki. Posiadając
siedzibę na Śląsku w Rybniku spółka ma dostęp do dużej ilości specjalistów przy mniejszych kosztach w
porównaniu do mocno spenetrowanych rynków pracy takich jak np. warszawski. W przypadku budowania tak
dużych serwisów ważne jest bowiem posiadanie stałego i doświadczonego zespołu, dlatego spółka skupia się na
utrzymaniu takiego zespołu. Model biznesowy wszystkich tworzonych serwisów opiera się o dywersyfikację źródeł
przychodów każdego serwisu – przychody z usług płatnych dla użytkowników (szczególnie abonamentowych),
reklama sieciowa (Ad-net), reklama kontekstowa i CPA (Tradedoubler, Google Adsense).
4.24.3.4 Strategia spółki
Strategia Medousy opiera się na tworzeniu i skupianiu serwisów będących liderami w swojej dziedzinie. Aktualnie
tak się stało z serwisami www.fotosik.pl i sms.pl. Serwis www.supergry.pl jest na wczesnym etapie rozwoju.
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5.

Sprawozdania finansowe

5.1.

Opinia biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego
Emitenta za okres 19.04.2007 r. – 30.06.2007 r.
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5.2 Skonsolidowane sprawozdanie
19.04.2007 r. do 30.06.2007 r.
WYBRANE DANE ( tys. PLN i tys. EUR )

Przychody ze sprzedaży
Zysk (strata) na działalności operacyjnej
Zysk (strata) przed opodatkowaniem
Zysk (strata) netto
Środki pieniężne netto z działalności
operacyjnej
Przepływy środków pieniężnych z działalności
inwestycyjnej
Przepływy środków pieniężnych z działalności
finansowej
Zwiększenie / (zmniejszenie) netto środków
pieniężnych i ich ekwiwalentów
Aktywa, razem
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
Kapitał własny
Kapitał podstawowy
Liczba akcji (w szt.)
Kurs wyceny - średnia arytmetyczna
Kurs średni NBP
Kurs średni NBP
DIGITAL AVENUE S.A.

Nr
Noty

finansowe

Emitenta

za

okres

od

od
19.04.2007
do
30.06.2007

do
19.04.2007

od
19.04.2007
do
30.06.2007

do
19.04.2007

PLN

PLN

EUR

EUR

0
-63
-63
-63

0
0
0
0

0
-17
-17
-17

0
0
0
0

-63

0

-17

0

-461

0

-122

0

782

0

206

0

258
1 647
0
844
803
642
642 000

0
0
0
0
0
0
0

68
435
0
223
212
169
642 000

0
0
0
0
0
0
0

2007-04-19
2007-06-29

3,7905
3,8151
3,7658
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RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Działalność kontynuowana
Przychody ze sprzedaży
Koszt własny sprzedaży
Zysk (strata) brutto na sprzedaży
Koszty sprzedaży
Koszty ogólnego zarządu
Pozostałe przychody operacyjne
Pozostałe koszty operacyjne
Udział w zyskach jednostek objętych konsolidacją metodą praw
własności
Pozostałe zyski (straty) z inwestycji
Zysk (strata) na działalności operacyjnej
Koszty finansowe - netto
Zysk (strata) przed opodatkowaniem
Podatek dochodowy
Zysk (strata) netto

AKTYWA

Aktywa trwałe
Wartości niematerialne
Wartość firmy
Rzeczowe aktywa trwałe
Inwestycje w jednostkach zależnych
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Należności handlowe oraz pozostałe należności
Inne aktywa finansowe
RAZEM
Aktywa obrotowe
Zapasy
Należności handlowe oraz pozostałe należności
Inne aktywa finansowe
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
RAZEM
Aktywa razem
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Nr Noty

6

Nr Noty

8
9

10
11

12

od
19.04.2007
do
30.06.2007

do
19.04.2007

0
0
0
0
-63
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0

0

0
-63
0
-63
0
-63

0
0
0
0
0
0

od
19.04.2007
do
30.06.2007

do
19.04.2007

213
432
0
0
0
51
102
0
798

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
591
0
258
849
1 647

0
0
0
0
0
0
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PASYWA

Kapitał własny
Kapitał podstawowy
Kapitał zapasowy
Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny
Udziały (akcje) własne
Zysk (strata) z lat ubiegłych
Zysk netto okresu obrotowego
Kapitały przypadające akcjonariuszom podmiotu dominującego

Nr
Noty

do
19.04.2007

642
0
0
0
0
-63

0
0
0
0
0
0

579

0

224
803

0
0

0
0

0
0

0

0

Rezerwy długoterminowe
Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu finansowego

0

0

0

0

RAZEM
Zobowiązania krótkoterminowe
Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania
Zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego / tylko CIT /
Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu finansowego

0

0

844
0

0
0

0

0

0
0
844
1 647

0
0
0
0

Udziały akcjonariuszy mniejszościowych
Razem kapitały własne
Zobowiązanie długoterminowe
Pożyczki i kredyty bankowe
Obligacje zamienne na akcje
Zobowiązanie z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe
Rezerwy krótkoterminowe
RAZEM
Pasywa razem

DIGITAL AVENUE S.A.

13

od 19.04.2007
do 30.06.2007

9

14

67

Dokument Informacyjny

ZMIANY KAPITAŁÓW WŁASNYCH
Kapitał podstawowy
Stan na początek okresu
Zwiększenia - emisja akcji, udziałów
Zmniejszenia - należne wpłaty na poczet kapitału
Stan na koniec okresu
Kapitał zapasowy
Stan na początek okresu
Zwiększenia
Zmniejszenia
Stan na koniec okresu
Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny
Stan na początek okresu
Zwiększenia
Zmniejszenia
Stan na koniec okresu
Udziały (akcje) własne
Stan na początek okresu
Zwiększenia
Zmniejszenia
Stan na koniec okresu
Nierozliczony wynik z lat ubiegłych
Stan na początek okresu
Podział wyniku finansowe poprzednich okresów
Zmiana zasad polityki rachunkowości
Korekta błędów podstawowych
Stan na koniec okresu
Zysk netto
Stan na początek okresu
Podział wyniku finansowe z lat ubiegłych
Wynik finansowy wypracowany w okresie obrotowym
Stan na koniec okresu
Udziały akcjonariuszy mniejszościowych
Stan na początek okresu
Zwiększenia
Zmniejszenia
Stan na koniec okresu
Razem kapitały własne
Stan na początek okresu
Stan na koniec okresu
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Nr Noty

od 19.04.2007 do
30.06.2007

do
19.04.2007

0
642
0
642

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
-63
-63

0
0
0
0

0
224
0
224

0
0
0
0

0
803

0
0
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SKONSOLIDOWANE PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej
Wpływy pieniężne z działalności operacyjnej
Odsetki zapłacone
Podatek dochodowy zapłacony
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej

Nr
Noty

15

od
19.04.2007
do
30.06.2007

do
19.04.2007

-63
0
0

0
0
0

-63

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Wpływy ze sprzedaży podmiotu zależnego
Wpływy ze sprzedaży majątku trwałego
Wydatki na zakup majątku trwałego
Wydatki na zakup akcji i udziałów w podmiotach stowarzyszonych

0
0
-187

0
0
0

0

0

Zakup krótkoterminowych papierów wartościowych
Zakup podmiotu zależnego po przejęciu jego środków pieniężnych

0

0

-274

0

-461

0

0
0
0
782
0
0
0
782

0
0
0
0
0
0
0
0

258

0

0

0

0

0

258

0

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Odsetki otrzymane
Dywidendy otrzymane od podmiotów konsolidowanych metodą praw
własności
Dywidendy otrzymane od podmiotów przeznaczonych do sprzedaży
Wpływy ze sprzedaży krótkoterminowych papierów wartościowych

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Dywidendy wypłacone
Spłata pożyczek
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego
Wpływy z emisji akcji i udziałów
Środki uzyskane z emisji obligacji zamiennych na akcje
Zaciągnięcie kredytów bankowych
Zmiana stanu kredytów w rachunku bieżącym
Środki pieniężne netto z działalności finansowej
Zwiększenie /(zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich
ekwiwalentów
Saldo otwarcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
Saldo zamknięcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów
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NOTY DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPORZĄDZONEGO
za okres sprawozdawczy od 19 kwietnia do 30 czerwca 2007
1.

Informacje ogólne

Spółka dominująca Digital Avenue S.A. (zwana dalej DA) została wpisana do Krajowego Rejestru Sadowego
w dniu 25 czerwca w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabryczna. Postanowieniem Sądu Rejonowego dla
Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr
0000282571. DA nadano numer statystyczny REGON 020512760 oraz numer identyfikacji podatkowej 897-1729-452.
Przedmiotem działalności Digital Avenue według statutu jest:
·
Działalność poligraficzna pozostała gdzieindziej niesklasyfikowana
·
Działalność graficzna pomocnicza
·
Reprodukcja nagrań dźwiękowych
·
Reprodukcja nagrań wideo
·
Reprodukcja komputerowych nośników informacji
·
Działalność telekomunikacyjna pozostała
·
Transmisja danych
·
Telefonia ruchoma
·
Pośrednictwo pieniężne pozostałe gdzie indziej nie sklasyfikowane
·
Pośrednictwo finansowe pozostałe gdzieindziej niesklasyfikowane
·
Zarządzanie rynkiem finansowym
·
Działalność pomocnicza finansowa gdzieindziej niesklasyfikowana
·
Kupni i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
·
Wynajem samochodów osobowych
·
Wynajem maszyn i urządzeń biurowych i sprzętu komputerowego
·
Działalność edycyjna w zakresie oprogramowania
·
Działalność w zakresie oprogramowania pozostała
·
Przetwarzanie danych
·
Działalność związana z bazami danych
·
Konserwacja i naprawa maszyn biurowych, księgujących i sprzętu komputerowego
·
Działalność związana z informatyką pozostała
·
Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego
·
Badanie rynku i opinii publicznej
·
Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
·
Zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej
·
Działalność holdingów
·
Reklama
·
Działalność związana w rekrutacją i udostępnianiem pracowników
·
Działalność centrów telefonicznych
·
Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania
·
Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych oraz mebli biurowych
·
Sprzedaż hurtowa części elektronicznych
2.

Opis ważniejszych stosowanych zasad rachunkowości

Zasady rachunkowości
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami
Rachunkowości (MSR), Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) oraz
związanymi z nimi Interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej (zwanymi dalej MSR
oraz łącznie zasadami rachunkowości przyjętymi do stosowania w Unii Europejskiej).

DIGITAL AVENUE S.A.

70

Dokument Informacyjny

Konsolidacja
Jednostki zależne to wszelkie jednostki, w odniesieniu, do których Digital Avenue S.A. ma zdolność kierowania
ich polityką finansową i operacyjną, co zwykle towarzyszy posiadaniu większości ogólnej liczby głosów
w organach stanowiących. Przy ocenie czy Digital Avenue kontroluje daną jednostkę, uwzględnia się istnienie
i wpływ potencjalnych praw głosu, które w danej chwili można zrealizować. Jednostki zależne podlegają pełnej
konsolidacji od dnia przejęcia nad nimi kontroli do dnia ustania kontroli.
Na dzień nabycia aktywa i pasywa nabywanej jednostki zależnej są wyceniane według ich ceny nabycia.
Nadwyżka ceny nabycia powyżej wartości godziwej możliwych do zidentyfikowania przejętych aktywów netto
jednostki jest ujmowana jako wartość firmy. Jeżeli różnica pomiędzy wartością godziwą a wartością księgową
netto nie jest istotna, to za wartość godziwą aktywów netto jednostki zależnej przyjmuje się jej wartość księgową.
W przypadku, gdy cena nabycia jest niższa od wartości godziwej możliwych do zidentyfikowania przejętych
aktywów netto jednostki, różnica ujmowana jest jako zysk w rachunku zysków i strat okresu, w którym nastąpiło
nabycie. Udział właścicieli mniejszościowych jest wykazywany w odpowiedniej proporcji wartości godziwej
aktywów i kapitałów. W kolejnych okresach, straty przypadające właścicielom mniejszościowym powyżej wartości
ich udziałów, pomniejszają kapitały jednostki dominującej.
Waluty obce
Transakcje przeprowadzane w walucie innej niż polski złoty są księgowane po kursie waluty obowiązującym na
dzień transakcji. Na dzień bilansowy, aktywa i pasywa pieniężne denominowane w walutach obcych są
przeliczane według kursu obowiązującego na ten dzień. Zyski i straty wynikłe z przeliczenia walut są odnoszone
bezpośrednio w rachunek zysków i strat, za wyjątkiem przypadków, gdy powstały one wskutek wyceny aktywów
i pasywów niepieniężnych, w przypadku których zmiany wartości godziwej odnosi się bezpośrednio na kapitał.
Wartości niematerialne
Wartość firmy powstająca przy konsolidacji wynika z wystąpienia na dzień nabycia nadwyżki kosztu nabycia
jednostki nad wartością godziwą identyfikowalnych składników aktywów i pasywów jednostki zależnej,
stowarzyszonej lub wspólnego przedsięwzięcia na dzień nabycia.
Wartość firmy jest wykazywana jako składnik aktywów i przynajmniej raz w roku podlega analizie pod kątem
utraty wartości. Ewentualna utrata wartości rozpoznawana jest od razu w rachunku zysków i strat i nie podlega
odwróceniu w kolejnych okresach.
Przy sprzedaży jednostki zależnej, stowarzyszonej lub wspólnego przedsięwzięcia, odpowiednia część wartości
firmy uwzględniana jest przy wyliczaniu zysku bądź straty na sprzedaży.
Wartość firmy powstała przed datą zmiany zasad na MSSF ujęta została w księgach zgodnie z wartością
rozpoznaną według wcześniej stosowanych zasad rachunkowości i podlegała testowi na utratę wartości na dzień
przejścia na MSSF.
Koszty prac rozwojowych są kapitalizowane wyłącznie w sytuacji, gdy realizowany jest ściśle określony projekt,
jest prawdopodobne, że składnik aktywów przyniesie przyszłe korzyści ekonomiczne oraz koszty związane
z projektem mogą być wiarygodnie oszacowane.
Koszty prac rozwojowych są amortyzowane metodą liniową przez przewidywany okres ich ekonomicznej
przydatności.
W przypadku, gdy niemożliwe jest wyodrębnienie wytworzonego we własnym zakresie składnika aktywów, koszty
prac rozwojowych są ujmowane w rachunku zysków i strat w okresie, w którym zostały poniesione.
Koszty prac badawczych nie podlegają aktywowaniu i są prezentowane w rachunku zysków i strat jako koszty
w okresie, w którym zostały poniesione.
Zakupione licencje na oprogramowanie komputerowe aktywuje się w wysokości kosztów poniesionych na zakup
i przygotowanie do używania danego programu komputerowego. Aktywowany koszt odpisuje się przez
szacowany okres użytkowania oprogramowania nie dłuższy niż 3 lata.
Utrata wartości
Na każdy dzień bilansowy spółki Grupy Kapitałowej dokonują przeglądu wartości netto składników majątku
trwałego w celu stwierdzenia, czy nie występują przesłanki wskazujące na możliwość utraty ich wartości.
W przypadku, gdy stwierdzono istnienie takich przesłanek, szacowana jest wartość odzyskiwalna danego
składnika aktywów, w celu ustalenia potencjalnego odpisu z tego tytułu. W sytuacji, gdy składnik aktywów nie
generuje przepływów pieniężnych, które są w znacznym stopniu niezależnymi od przepływów generowanych
przez inne aktywa, analizę przeprowadza się dla grupy aktywów generujących przepływy pieniężne, do której
należy dany składnik aktywów.
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W przypadku wartości niematerialnych o nieokreślonym okresie użytkowania, test na utratę wartości
przeprowadzany jest corocznie, oraz dodatkowo, gdy występują przesłanki wskazujące na możliwość wystąpienia
utraty wartości.
Wartość odzyskiwalna ustalana jest jako kwota wyższa z dwóch wartości: wartość godziwa pomniejszona
o koszty sprzedaży lub wartość użytkowa. Ta ostatnia wartość odpowiada wartości bieżącej szacunku przyszłych
przepływów pieniężnych zdyskontowanych przy użyciu stopy dyskonta uwzględniającej aktualną rynkową wartość
pieniądza w czasie oraz ryzyko specyficzne dla danego aktywa.
Jeżeli wartość odzyskiwalna jest niższa od wartości księgowej netto składnika aktywów (lub grupy aktywów),
wartość księgowa jest pomniejszana do wartości odzyskiwalnej. Strata z tytułu utraty wartości jest ujmowana jako
koszt w okresie, w którym wystąpiła, za wyjątkiem sytuacji gdy składnik aktywów ujmowany był w wartości
przeszacowanej (wówczas utrata wartości traktowana jest jako obniżenie wcześniejszego przeszacowania).
W momencie, gdy utrata wartości ulega następnie odwróceniu, wartość netto składnika aktywów (lub grupy
aktywów) zwiększana jest do nowej wyszacowanej wartości odzyskiwalnej, nie wyższej jednak od wartości netto
tego składnika aktywów jaka byłaby ustalona, gdyby utrata wartości nie została rozpoznana w poprzednich latach.
Odwrócenie utraty wartości ujmowane jest przychodach, o ile składnik aktywów nie podlegał wcześniej
przeszacowaniu – w takim przypadku, odwrócenie utraty wartości odnoszone jest na kapitał z aktualizacji wyceny.
Zapasy
Wartość początkowa (koszt) zapasów obejmuje wszystkie koszty (nabycia, wytworzenia i inne) poniesione
w związku z doprowadzeniem zapasów do ich aktualnego miejsca i stanu. Cena nabycia zapasów obejmuje cenę
zakupu, powiększoną o cła importowe i inne podatki (niemożliwe do późniejszego odzyskania od władz
podatkowych), koszty transportu, załadunku, wyładunku i inne koszty bezpośrednio związane z pozyskaniem
zapasów, pomniejszaną o opusty, rabaty i inne podobne zmniejszenia.
Zapasy wycenia się w wartości początkowej (cenie nabycia lub koszcie wytworzenia) lub w cenie sprzedaży netto
w zależności od tego, która z nich jest niższa. Cena sprzedaży netto odpowiada oszacowanej cenie sprzedaży
pomniejszonej o wszelkie koszty konieczne do zakończenia produkcji oraz koszty doprowadzenia zapasów do
sprzedaży lub znalezienia nabywcy (tj. koszty sprzedaży, marketingu itp.).
W odniesieniu do zapasów, które nie są wzajemnie wymienialne oraz wyrobów i usług wytworzonych
i przeznaczonych do realizacji konkretnych przedsięwzięć, koszt zapasów ustala się metodą szczegółowej
identyfikacji poszczególnych kosztów. Metoda ta polega na przyporządkowaniu konkretnego kosztu (wartości
początkowej) do poszczególnych pozycji zapasów. W odniesieniu do pozostałych zapasów koszt ustala się
stosując metodę „pierwsze weszło, pierwsze wyszło” (FIFO).
Należności z tytułu dostaw i usług
Należności z tytułu dostaw i usług nie są instrumentem generującym odsetki i wyceniane są w księgach
w wartości nominalnej skorygowanej o odpowiednie odpisy aktualizujące wartość należności wątpliwych.
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług nie są instrumentem odsetkowym i wykazywane są w bilansie w wartości
nominalnej.
Rezerwy na zobowiązania
Rezerwy na zobowiązania tworzy się w przypadku, gdy na Grupie ciąży istniejący obowiązek (prawny lub
zwyczajowy) wynikający z przeszłych zdarzeń i jest prawdopodobne, że wypełnienie obowiązku spowoduje
zmniejszenie zasobów ucieleśniających korzyści ekonomiczne spółki oraz można dokonać wiarygodnego
oszacowania kwoty zobowiązania. Nie tworzy się rezerw na przyszłe straty operacyjne.
Rezerwa na koszty restrukturyzacji ujmowana jest tylko wtedy, gdy spółka ogłosiła wszystkim zainteresowanym
stronom szczegółowy i formalny plan restrukturyzacji
Waluta funkcjonalne
Pozycje zawarte w sprawozdaniu finansowym dotyczące Grupy Kapitałowej są mierzone przy użyciu waluty
podstawowej dla środowiska ekonomicznego, w którym Grupa działa („waluta funkcjonalna”), czyli złoty polski.
Walutą prezentacyjną skonsolidowanego sprawozdania finansowego jest również złoty polski („zł”). Dane
w sprawozdaniu prezentowane są tysiącach złotych.
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3.

Skład Grupy Kapitałowej

W skład Grupy Kapitałowej Digital Avenue na dzień 30 czerwca 2007 wchodzą następujące jednostki:
· Digital Avenue S.A. - spółka dominująca, firma zarządzająca i inwestującym w segmencie cyfrowej rozrywki
oraz mediów.
Spółki zależne wchodzące w skład grupy to :
· IPLAY Sp. z o.o. - pierwszy legalny sklep z muzyką w Internecie w Europie Środkowo - Wschodniej
uruchomiony we wrześniu 2003. Inwestycja MCI z 2004 roku, od czerwca 2007 w strukturach Digital Avenue
· STREEMO Sp. z o.o. - Muzyczny portal społecznościowy uruchomiony w grudniu 2006 w ramach COMTICA,
od marca 2007 – w formie STREEMO.PL Sp. z o.o. , od maja w strukturach Digital Avenue
4.

Wybrane dane finansowe skonsolidowanego sprawozdania finansowego przeliczone na EURO

Wybrane dane finansowe zawarte w niniejszym skonsolidowanym sprawozdaniu zostały przeliczone na EURO
według następujących zasad:
poszczególne pozycje aktywów i pasywów dla skonsolidowanego bilansu na dzień bilansowy – według
średniego kursu ogłoszonego na ostatni dzień bilansowy przez Narodowy Bank Polski; odpowiednio na dzień
29 czerwca 2007 - 3,7658
poszczególne pozycje skonsolidowanego rachunku zysków i strat oraz skonsolidowanego rachunku
przepływów środków pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku – według kursu
średniego, obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski na
ostatni dzień miesiąca w danym roku.
5.

Segmenty branżowe

Grupa Kapitałowa Digital Avenue S.A. przyjęła za podstawowy podział branżowy na segmenty, zaś podział
geograficzny jest podziałem uzupełniającym.
Spółki Grupy Kapitałowej wchodzące w skład konsolidacji działają w obszarze następujących segmentów
branżowych:
Segment A – Internet
Zasady rachunkowości przyjęte w stosunku do sprawozdawczości dotyczącej segmentów w zakresie wyceny
przychodów i kosztów oraz aktywów i pasywów są jednolite i zostały opisane w punkcie 1 części opisowej. Ceny
transferowe w obrocie między segmentami są ustalane na zasadach rynkowych. Transakcje zrealizowane
pomiędzy segmentami zostały wyeliminowane poprzez wprowadzenie korekt konsolidacyjnych. W związku
z odstąpieniem od konsolidacji wyników Iplay Sp. z o.o. ( ze względu na moment przejęcia 18.06.2007 roku)
odstąpiono od sporządzenia tabelarycznego zestawienia przychodów i kosztów ze względu na segmenty.
Segmenty geograficzne
Grupa prowadzi działalność na terenie Polski. Działalność segmentu A prowadzona jest na terenie województwa
dolnośląskiego oraz mazowieckiego.. W związku z odstąpieniem od konsolidacji wyników Iplay Sp. z o.o. (ze
względu na moment przejęcia 18.06.2007 roku) odstąpiono od sporządzenia tabelarycznego zestawienia
przychodów i kosztów ze względu na segmenty.
6.

Koszty rodzajowe

KOSZTY

Amortyzacja
Zużycie materiałów i energii
Usługi obce
Podatki i opłaty, w tym:
podatek akcyzowy
Wynagrodzenia
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
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0
0
-38
-4
0
-21
0

do 19.04.2007

0
0
0
0
0
0
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Pozostałe koszty rodzajowe
Wartość sprzedanych towarów i materiałów
Razem
Koszty sprzedaży
Koszty ogólnego zarządu
Koszt własny sprzedaży
Razem
7.

0
0
-63
0
-63
0
-63

0
0
0
0
0
0
0

Działalność zaniechana

W raportowanym okresie Grupa Kapitałowa nie zaniechała prowadzenia żadnej działalności.
8.

Wartości niematerialne
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

Stan na 1 stycznia 2007
Koszt (brutto)
Umorzenie i łączne dotychczasowe odpisy z tytułu
utraty wartości
Wartość księgowa netto
Rok obrotowy 2007
Wartość księgowa netto na początek okresu
Nabycie udziałów w jednostce zależnej
Zwiększenia
Amortyzacja
Zbycie udziałów w jednostce zależnej
Wartość księgowa netto na koniec okresu
9.

Wartość
firmy

Programy
i Pozostałe
licencje
komputerowe

Razem

0

0

0

0

0
0
0
0
432
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
213
0
0
0

0
0
0
0
645
0
0
0

432

0

213

645

Zakup spółek zależnych

Digital Avenue między 19 kwietnia i 30 czerwca nabył udziały w następujących Spółkach zależnych: Iplay Sp.
z o.o. oraz Streemo Sp. z o.o. Wartość aktywów netto spółek na dzień nabycia oraz warunki transakcji zakupu
były następujące:
ZAKUP SPÓŁEK ZALEŻNYCH
Aktywa netto / KAPITAŁY/
Udziały ogółem
Udziały Diagital Avenue - ilość
Udziały Diagital Avenue - procent ogółem
Udziały mniejszości
Aktywa netto wg procentu Digital Avenue
Cena nabycia udziałów
Dodatnia wartość do konsolidacji

IPLAY

STREEMO

348
822
695
84,55%
15,45%
294
520

340
3 200
1 603
50,09%
49,91%
170
377

226

206

RAZEM

464
432

Kapitał mniejszości

54
170
224
Z wyliczenia na podstawie danych po zaokrągleniu do tys. dodatnia wartość wynosi 433 tys., wartość została
skorygowana o 1 tyś do 432 tys.
10.

Podatek odroczony

Aktywa i zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego kompensuje się ze sobą, jeżeli istnieje
możliwe do wyegzekwowania na drodze prawnej prawo do skompensowania bieżących aktywów i zobowiązań
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podatkowych, jeżeli odroczony podatek dochodowy podlega tym samym organom podatkowym. Po dokonaniu
kompensaty, w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym wykazuje się następujące kwoty:
PODATEK ODROCZONY

od 19.04.2007
do 30.06.2007

do 19.04.2007

22

0

29

0

51

0

od 19.04.2007
do 30.06.2007

do 19.04.2007

212
0
212
332
0

0
0
0
0
0

0
0
0
47
0
102
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
102

0
0
0
0

591

0

102

0

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego:
aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego przypadające do
realizacji po upływie 12 miesięcy
aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego przypadające do
realizacji w ciągu 12 miesięcy
Razem
11.

Należności handlowe oraz pozostałe należności

NALEŻNOŚCI

Należności handlowe
Odpis aktualizujący wartość należności
Należności handlowe netto
Rozliczenia międzyokresowe (czynne)
Należności z tytułu sprzedaży akcji
Odpis aktualizujący wartość należności z tytułu sprzedaży akcji
Należności z tytułu umorzenia akcji
Należności od podmiotów powiązanych / znak - /
Pozostałe należności
Pożyczki udzielone podmiotom powiązanym
Pożyczki udzielone pozostałym podmiotom
Minus część długoterminowa:
Należności handlowe
Należności od podmiotów pozostałych z tyt. zbycia akcji
Należności od podmiotów powiązanych z tyt. zbycia akcji / znak -/
Rozliczenia międzyokresowe (czynne)
Pożyczki udzielone podmiotom powiązanym
Pożyczki udzielone pozostałym podmiotom
Część krótkoterminowa
Część długoterminowe

Należności długoterminowe są wymagane w ciągu trzech lat od dnia bilansowego.
Zarząd Grupy uważa, że wartość księgowa netto należności jest zbliżona do ich wartości godziwej.
Główne ryzyko kredytowe Grupy związane jest przede wszystkim z należnościami handlowymi i pożyczkami
udzielonymi. Kwoty prezentowane w bilansie są wartościami netto, po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące,
oszacowane przez kierownictwo Grupy na podstawie przeszłych doświadczeń oraz oceny aktualnej sytuacji
ekonomicznej.
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12.

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

SRODKI PIENIEŻNE I ICH EKWIWALENTY

Środki pieniężne w kasie i w banku
Krótkoterminowe depozyty bankowe
Razem
13.

od 19.04.2007
do 30.06.2007

do 19.04.2007

258
0

0
0

258

0

od 19.04.2007
do 30.06.2007

do 19.04.2007

Kapitał podstawowy

KAPIATAŁ PODSTAWOWY

Kapitał akcyjny wyemitowany i zapłacony:
liczba akcji
wartość nominalna jednej akcji w PLN.
Wartość nominalna wszystkich akcji w PLN
Wartość nominalna wszystkich akcji w tyś

642 000
1

0
0

642 000

0

642

0

Wszystkie wyemitowane przez podmiot dominujący akcje są akcjami zwykłymi bez żadnego uprzywilejowania, co
do uczestnictwa w podziale zysku.
14.

Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania

ZOBOWIĄZANIA HANDLOWE I POZOSTAŁE

Zobowiązania handlowe
Zobowiązania handlowe wobec podmiotów powiązanych
Zobowiązanie z tytułu podatku
Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych obciążeń
Rozliczenia międzyokresowe (bierne)
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń
Zobowiązania z tyt. umorzonych akcji
Pozostałe zobowiązania
Pozostałe zobowiązania wobec podmiotów powiązanych
RAZEM

od 19.04.2007
do 30.06.2007

do 19.04.2007

226

0

34
42

0
0

0
0
32
0
51
459

0
0
0
0
0
0

844

0

Zarząd Grupy uważa, że wartość księgowa zobowiązań finansowych jest zbliżona do ich wartości godziwej.
15.

Wpływy pieniężne netto z działalności operacyjnej

WPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ

Zysk netto roku obrotowego
Korekty:
Podatek dochodowy
Amortyzacja środków trwałych
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0
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Amortyzacja wartości niematerialnych
(Zysk)/strata na sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych (zob. poniżej)
Zyski z tytułu zmian wartości godziwej pochodnych instrumentów
finansowych
Zyski z tytułu zmian wartości godziwej pozostałych aktywów finansowych
wykazywanych według wartości godziwej, z zyskami lub stratami
rozliczanymi przez rachunek zysków i strat (w tym straty na sprzedaż)
Przychody z tytułu odsetek
Koszty odsetek
(Zyski)/straty kursowe na kredytach i pożyczkach
Inne korekty
Korekty konsolidacyjne
Zmiany stanu kapitału obrotowego (z wyłączeniem wpływu przejęcia i
różnic kursowych na konsolidacji)
Zapasy
Należności handlowe oraz pozostałe należności
Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania
Inne korekty
Wpływy pieniężne netto z działalności operacyjnej

0

0

0

0

0

0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
-48
48
0
-63

0
0
0
0
0
0

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty (ujęte w jednej pozycji sprawozdawczej w bilansie Grupy) składają się
z gotówki w banku.
16.

Zobowiązania warunkowe

Spółki Grupy Digital Avenue S.A. nie posiadają zobowiązań warunkowych.
17.

Zdarzenia po dacie bilansu

W dniu 16 lipca 2007 roku Digital Avenue podpisała umowę inwestycyjną z udziałowcami Medousa Sp. z o.o.
(Tomasz Pruszczyński, Damian Rutkowski, Tomasz Dwornicki, Maciej Zawisza de Sulima, Arkadiusz Seńko) na
mocy której Digital Avenue przejmie od udziałowców Medousa łącznie 74,00% udziałów Medousa Sp. z o.o. za
kwotę 5.100.000 (pięć milionów sto tysięcy) złotych. Digital Avenue nabędzie 740 (siedemset czterdzieści)
udziałów Medousa o cenie nominalnej 52 zł każdy udział po cenie 6 891,8 (sześć tysięcy osiemset
dziewięćdziesiąt jeden i osiem dziesiątych) zł każdy. W dniu 16 lipca zostały również podpisane z udziałowcami
Medousa Sp. z o.o. umowy zobowiązujące do sprzedaży pro rata udziałów Spółki na rzecz Digital Avenue.
Finalizacja i zamknięcie transakcji nastąpi po ziszczeniu się warunków zawieszających. Udziałowcy Medousa
będą posiadali prawo sprzedaży na rzecz Digital Avenue pozostałych udziałów w formie Opcji Put w okresie 3 lat
od podpisania umowy inwestycyjnej, warunki wykonania opcji PUT będą związane z osiąganymi wynikami
popularności serwisów oraz sprzedaży. Medousa Sp. z o.o. osiągnęła za 2006 rok sprzedaż na poziomie 583 tys.
PLN oraz zysk netto na poziomie 131 tys. PLN.
Celem zawartej transakcji jest finalizacja pierwszego etapu budowy na poziomie Digital Avenue S.A. Grupy
Kapitałowej, która będzie koncentrować się na cyfrowej rozrywce dla użytkowników Internetu oraz telefonii
komórkowej. Medousa Sp. z o.o. jest właścicielem rozrywkowych serwisów internetowych fotosik.pl, sms.pl,
supergry.pl oraz inne serwisy o łącznej oglądalności przekraczającej 3 mln Real Users (osoby, które dokonały co
najmniej jednej odsłony na badanej witrynie w danym miesiącu) miesięcznie wg MegaPanell PBI. Kapitał na
przejecie Digital Avenue zamierz pozyskać z emisji akcji w ramach wejścia na NewConnect.
W celu realizacji zamierzonych celów oraz sfinansowaniu przejęcia Medusa Sp. z o.o. NWZA Digital Avenue
w dniu 17 lipca 2007 roku podjęło uchwałę o emisji nowych akcji na okaziciela serii B o wielkości nie większej niż
214 000 zł (dwieście czternaście złotych). Tym samym kapitał podstawowy Digital Avenue zwiększy się z 642 000
do maksymalnie 856 000 akcji o wartości nominalnej 1 PLN każda. Akcję nowej emisji będą stanowić
maksymalnie 25% akcji po rejestracji podwyższenia kapitału podstawowego. Akcje nowej emisji będą
przeznaczone do subskrypcji w ramach oferty prywatnej poprzedzającej wejście Spółki na NewConnect. WZA
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Spółki również upoważniło Zarząd do realizacji kroków związanych z wprowadzeniem akcji Spółki serii A i B oraz
praw do akcji serii B do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu New Connect oraz zgody na
dematerializację oraz złożenie akcji spółki A i B oraz praw do serii B do depozytu prowadzonego przez Krajowy
Depozyt Papierów Wartościowych w Warszawie KDPW. Digital Avenue zamierza pozyskać ze sprzedaży akcji
w ofercie prywatnej do 10 mln PLN.
Jednocześnie MCI Management S.A. w dniu 16 lipca 2007 zawarło umowy sprzedaży akcji Digital Avenue na
rzecz osób zarządzających w Grupie Digital Avenue oraz udziałowców związanych z IPLAY Sp. z o.o. oraz
Medousa Sp. z o.o. W wyniku zawartych umów sprzedaży akcji po spełnieniu się warunków zawieszających MCI
Management sprzeda na rzecz Andrzeja Jasienieckiego, Tomasza Szladowskiego, Johna Lindsay‘a, Tomasza
Pruszczyńskiego, Damiana Rutkowskiego, Tomasza Dwornickiego, Macieja Zawisza de Sulima, Arkadiusza
Seńko, Concept Management łącznie 189 315 Akcji Digital Avenue o wartości nominalnej 1 PLN każda akcja,
stanowiących 29,49% zarejestrowanego kapitału podstawowego Digital Avenue za łączną cenę 189 315 złotych.
Transakcje mają na celu ukończenie etapu budowania właścicielskiej struktury akcjonariatu Digital Avenue przed
rozpoczęciem procesu wejścia na rynek NewConncet i są realizowane na mocy umów inwestycyjnych zawartych
z udziałowcami IPLAY Sp. z o.o. oraz Medousa Sp. z o.o.
18.

Transakcje z podmiotami powiązanymi

Transakcje pomiędzy spółką dominującą Digital Avenue a jej spółkami zależnymi, podlegały eliminacji
w momencie konsolidacji nie zostały ujawnione w tej nocie. Transakcje ze spółkami grupy MCI ujawnione zostały
poniżej.
Podmiot
grupy Digital
Avenue
DIGITAL
DIGITAL
IPLAY

Wobec

Rodzaj transakcji

za usługi
za udziały Iplay
za usługi

IPLAY
IPLAY

MCI
MCI
MCI
Suma
One 2 One
One 2 One

STREEMO

One 2 One

STREEMO

One 2 One
Suma
RAZEM

za usługi
za usługi
za rozwój platformy
Streemo
Nie zapłacony kapitał
Streemo

Wartość

0
-459
0
9
-4

Należności
Zobowiązania
z tyt.
handlowe
z tyt.
handlowe
kapitałów
kapitałów
0
0
0
0
0
0
459
0
0
0
0
0
0
0
459
0
0
9
0
0
0
0
0
4

-30

0

0

0

30

60

60
60
60

0
9
9

0
0
459

0
34
34

Zakup i sprzedaż towarów i usług do podmiotów powiązanych odbywa się na zasadach rynkowych.
Rozrachunki na dzień bilansowy nie są zabezpieczone i zostaną uregulowane gotówkowo. Nie utworzono
żadnych odpisów aktualizujących wartość należności wątpliwych od podmiotów powiązanych.
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6.

Załączniki

6.1.

Odpis z właściwego dla emitenta rejestru
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6.2.

Ujednolicony aktualny tekst statutu emitenta oraz treść podjętych
uchwał walnego zgromadzenia w sprawie zmian statutu spółki nie
zarejestrowanych przez sąd
STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1

1.
2.

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

Siedzibą Spółki jest miasto Wrocław.
§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:
a)
Działalność poligraficzna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD 22.22.Z;
b)
Działalność graficzna pomocnicza – PKD 22.25.Z;
c)
Reprodukcja nagrań dźwiękowych – PKD 22.31.Z;
d)
Reprodukcja nagrań wideo – PKD 22.32.Z;
e)
Reprodukcja komputerowych nośników informacji – PKD 22.33.Z;
f)
Działalność telekomunikacyjna pozostała – PKD 64.20.G;
g)
Transmisja danych – PKD 64.20.C;
h)
Telefonia ruchoma – PKD 64.20.B;
i)
Pośrednictwo pieniężne pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 65.12.B;
j)
Pośrednictwo finansowe pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 65.23.Z;
k)
Zarządzanie rynkiem finansowym – PKD 67.11.Z;
l)
Działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 67.13.Z;
m)
Wynajem nieruchomości na własny rachunek – PKD 70.20.Z;
n)
Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek – PKD 70.12.Z;
o)
Wynajem samochodów osobowych – PKD 71.10.Z;
p)
Wynajem maszyn i urządzeń biurowych i sprzętu komputerowego – PKD 71.33.Z;
q)
Działalność edycyjna w zakresie oprogramowania – PKD 72.21.Z;
r)
Działalność w zakresie oprogramowania, pozostała – PKD 72.22.Z;
s)
Przetwarzanie danych – PKD 72.30.Z;
t)
Działalność związana z bazami danych – PKD 72.40.Z;
u)
Konserwacja i naprawa maszyn biurowych, księgujących i sprzętu komputerowego – PKD 72.50.Z;
v)
Działalność związana z informatyką, pozostała – PKD 72.60.Z;
w)
Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego – PKD 72.10.Z;
x)
Badanie rynku i opinii publicznej – PKD 74.13.Z;
y)
Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – PKD 74.14.A;
z)
Zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej – PKD 74.14.B;
aa)
Działalność holdingów – PKD 74.15.Z;
bb)
Reklama – PKD 74.40.Z;
cc)
Działalność związana z rekrutacją i udostępnianiem pracowników – PKD 74.50.A;
dd)
Działalność centrów telefonicznych (call center)- PKD 74.86.Z;
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ee)
Sprzedaż detaliczna mebli, wyposażenia biurowego, komputerów oraz sprzętu telekomunikacyjnego –
PKD 52.48.A;
ff)
Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania – PKD 51.84.Z;
gg)
Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych oraz mebli biurowych – PKD 51.85.Z;
hh)
Sprzedaż hurtowa części elektronicznych – PKD 51.86.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
i Gospodarczym”.

ogłoszenia Spółki zamieszczane będą w

„Monitorze

Sądowym

§6
Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI
AKCJE I AKCJONARIUSZE
§7
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 642 000 PLN (słownie: sześćset czterdzieści dwa tysiące złotych) i dzieli
się na 642 000 (słownie: sześćset czterdzieści dwa tysiące) zwykłych akcji na okaziciela serii A o kolejnych
numerach od 000 001 do 642 000, równych i niepodzielnych, o wartości nominalnej 1 PLN ( słownie: jeden złoty)
każda akcja.
2. 25% akcji zostanie pokryte wkładami gotówkowymi w całości i objęte przez MCI Management Spółka
Akcyjna w ciągu 5 dni od podpisania niniejszego Statutu.
3. 75% akcji zostanie pokryte wkładami gotówkowymi w całości najpóźniej do 30 czerwca 2007 r.
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 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.
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3. Akcje wydawane w drodze podwyższenia kapitału zakładowego określonego w ust.1 obejmowane są
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;
(4) dywidendy dla akcjonariuszy;
(5) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.
5. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala dzień wypłaty dywidendy Akcjonariuszom oraz termin wypłaty
dywidendy. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień powzięcia uchwały przez Zwyczajne Walne
Zgromadzenie albo w ciągu trzech kolejnych miesięcy, licząc od dnia podjęcia uchwały.
§ 12
1.
Z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, w przypadku gdy MCI Management Spółka Akcyjna pozyska inwestora,
zainteresowanego nabyciem 100% (słownie: sto procent) akcji Spółki, to pozostali akcjonariusze Spółki
zobowiązani są do zaoferowania i sprzedaży wszystkich posiadanych akcji Spółki inwestorowi, wskazanemu
przez MCI Management Spółka Akcyjna, po cenie i na warunkach jakie otrzymał MCI Management Spółka
Akcyjna.
2.
W przypadku gdy MCI Management Spółka Akcyjna zgłosi w stosunku do pozostałych akcjonariuszy
Spółki żądanie wzięcia udziału w transakcji, o której mowa w ust. 1 powyżej, pozostałym akcjonariuszom
(każdemu z osobna), lub wskazanemu przez nich podmiotowi, przysługuje prawo pierwokupu akcji zbywanych
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przez MCI Management Spółka Akcyjna po cenie i na warunkach zaoferowanych przez inwestora, o którym
mowa w ust. 1 powyżej.
3.
Pozostali akcjonariusze lub wskazany przez nich podmiot, mogą skorzystać z prawa pierwokupu, o
którym mowa w ust. 2 powyżej, w terminie 60 dni (słownie: sześćdziesiąt) od daty powzięcia informacji o żądaniu
MCI Management Spółka Akcyjna wzięcia udziału w transakcji, o której mowa w ust. 1 powyżej.
4.
W przypadku gdy pozostali akcjonariusze, zgodnie z ust. 2 powyżej, wskażą MCI Management Spółka
Akcyjna. podmiot, któremu przysługuje prawo pierwokupu, o którym mowa w ust. 2 powyżej, to takie wskazanie
będzie wiążące dla MCI Management Spółka Akcyjna jeżeli wskazany przez akcjonariuszy podmiot zobowiąże
się spełnić warunki określone w ust. 2 powyżej oraz jeżeli przedstawi, nie budzące wątpliwości i zastrzeżeń MCI
Management Spółka Akcyjna gwarancje swojej wypłacalności.
5.
Zobowiązania i prawa, wynikające z niniejszego paragrafu, dotyczą wszystkich akcjonariuszy Spółki,
niezależnie od chwili przystąpienia ich do Spółki.
6.
Przez transakcję, o której mowa w ust. 1 powyżej, rozumie się każdą transakcję zbycia akcji Spółki, w
której jedna ze stron nie jest akcjonariuszem Spółki oraz podmiotem powiązanym w rozumieniu ustawy o
rachunkowości z żadnym z akcjonariuszy Spółki.
7.
Uprawnienie MCI Management Spółka Akcyjna wynikające z niniejszego paragrafu przysługują do dnia
pierwszego notowania akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
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 10% (dziesięć procent) kapitału zakładowego.
4. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty
złożenia wniosku zgodnie z paragrafem 14 ustęp 3.
5. 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 14 ustęp 2; lub
(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 10% (dziesięć procent) kapitału
zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego
Zgromadzenia.
3.
Żądanie, o którym mowa w paragrafie 15 ust. 2, zgłoszone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego
Zgromadzenia, będzie traktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4.
Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych Akcjonariuszy lub
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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,
(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,
(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.
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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.
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) nie zweryfikowane miesięczne sprawozdanie finansowe (w układzie zgodnym z budżetem) – w ciągu 30
(trzydziestu) dni od zakończenia każdego miesiąca;
(c) sprawozdanie z realizacji kluczowych zadań z budżetu operacyjnego Spółki – w ciągu 30 (trzydziestu)
dni od zakończenia każdego miesiąca.
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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 trzech do pięciu członków, w tym Przewodniczącego i
Wiceprzewodniczącego. Skład ilościowy Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie w drodze uchwały.
2. Pierwsza Rada Nadzorcza składa się z trzech członków powołanych przez założycieli Spółki.
3. Z zastrzeżeniem postanowień paragrafu 26 ustęp 2 członkowie Rady Nadzorczej będą powoływani i
odwoływani w następujący sposób:
(a) Tak długo jak MCI Management Spółka Akcyjna będzie posiadać akcje Spółki, stanowiące nie mniej
niż 33 (trzydzieści trzy) % kapitału zakładowego Spółki, MCI Management Spółka Akcyjna będzie powoływać i
odwoływać 2(dwóch) członków Rady Nadzorczej. Tak długo jak MCI Management Spółka Akcyjna będzie
posiadać akcje Spółki, stanowiące nie mniej niż 10% (dziesięć procent) kapitału zakładowego Spółki, MCI
Management Spółka Akcyjna będzie powoływać i odwoływać 1(jednego) członka Rady Nadzorczej. MCI
Management Spółka Akcyjna będzie wskazywać Przewodniczącego Rady Nadzorczej spośród członków Rady
Nadzorczej,
(b) Pozostałych członków Rady Nadzorczej będzie powoływać i odwoływać Walne Zgromadzenie za
wyjątkiem wskazanym w § 26 ust. 2.
4. Powołanie i odwołanie członka Rady Nadzorczej w trybie określonym powyżej jest dokonywane w drodze
pisemnego oświadczenia (pisemnych oświadczeń) złożonego (złożonych) w biurze Zarządu Spółki.
5. W przypadku, gdy posiadana przez MCI Management Spółka Akcyjna ilość głosów na Walnym
Zgromadzeniu spadnie poniżej 33 (trzydzieści trzy) % ogólnej liczby głosów, wynikającej z istniejącej liczby akcji,
wygasa mandat jednego członka Rady Nadzorczej wskazanego przez MCI Management Spółka Akcyjna
W przypadku, gdy posiadana przez MCI Management Spółka Akcyjna ilość głosów na Walnym Zgromadzeniu
spadnie poniżej 10% (dziesięć procent) ogólnej liczby głosów, wynikającej z istniejącej liczby akcji wygasa
mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przez MCI Management Spółka Akcyjna W każdym przypadku
stwierdzenie wygaśnięcia mandatu dokonuje w formie uchwały Rada Nadzorcza na swoim najbliższym
posiedzeniu.
6. Jeżeli w ciągu dwóch tygodni od ustąpienia członka Rady Nadzorczej albo odwołania członka Rady
Nadzorczej lub wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej nie będzie powołany pełny skład Rady
Nadzorczej w sposób określony w powyższym paragrafie 26 ustęp 1, wówczas wolne miejsca w Radzie
Nadzorczej będą tymczasowo uzupełnione uchwałą pozostałych członków Rady Nadzorczej. Tymczasowi
członkowie Rady Nadzorczej będą wykonywali swoje obowiązki w Radzie Nadzorczej do czasu powołania
brakujących członków Rady Nadzorczej zgodnie z zasadami określonymi w powyższym paragrafie 26 ustęp 1.
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
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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) nie będąca pracownikiem Spółki ani Podmiotu Powiązanego;
2) nie będąca członkiem organów zarządzających lub nadzorczych Podmiotu Powiązanego;
3) nie będąca akcjonariuszem, dysponującym co najmniej 10% (dziesięć procent) głosów na Walnym
Zgromadzeniu Spółki lub na walnym zgromadzeniu Podmiotu Powiązanego;
4) nie będąca 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) nie będąca 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,
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. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady
Nadzorczej. Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej wybiera Rada Nadzorcza w głosowaniu tajnym zwykłą
większością głosów oddanych. W przypadku gdy MCI Management S.A. będzie posiadać akcje Spółki,
stanowiące mniej niż 10% (dziesięć procent) kapitału zakładowego Spółki Przewodniczącego Rady Nadzorczej
wybiera Rada Nadzorcza w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów oddanych.
§ 29
1. Posiedzenie Rady Nadzorczej może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne posiedzenia 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.
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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 lub sposobu komunikacji na odległość.
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać za pośrednictwem telefonu lub za pośrednictwem innego,
elektronicznego środka komunikacji, w sposób umożliwiający wzajemne porozumienie wszystkich
uczestniczących w takim posiedzeniu członków Rady Nadzorczej. Uchwały podjęte na tak odbytym posiedzeniu
będą ważne pod warunkiem podpisania listy obecności oraz protokołu z danego posiedzenia przez każdego
członka Rady Nadzorczej, który brał w nim udział oraz pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej
zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. W takim przypadku przyjmuje się, że miejscem odbycia
posiedzenia i sporządzenia protokołu jest miejsce pobytu Przewodniczącego Rady Nadzorczej albo w razie jego
nieobecności Wiceprzewodniczącego, jeżeli posiedzenie odbywało się pod jego przewodnictwem. 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 oraz w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem Spółki lub
sprawą nie cierpiącą zwłoki, uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w drodze pisemnego głosowania
zarządzonego przez Przewodniczącego lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego, jeżeli wszyscy
członkowie Rady Nadzorczej wyrażą pisemną zgodę na treść uchwał lub na pisemne głosowanie. Za datę
uchwały uważa się datę złożenia podpisu przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego, jeśli głosowanie
pisemne zarządził Wiceprzewodniczący. 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 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, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie
z postanowieniami Statutu Spółki;
e) wyrażanie zgody na ustanawianie zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie i innych
obciążeń majątku Spółki, nie przewidzianych 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, nie przewidzianych 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
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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, nie
przewidzianych 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;
m) wyrażanie zgody na zatrudnianie przez Spółkę doradców i innych osób, nie będących pracownikami Spółki
ani Podmiotu Zależnego od Spółki, w charakterze konsultantów, prawników, agentów, jeżeli roczne
wynagrodzenie, nie przewidziane w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki,
przekracza kwotę 50.000,00 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych;
n) wyrażanie zgody na ustanowienie zastawu lub innego obciążenia na akcjach Spółki;
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 zgody na przedkładanie przez Zarząd Walnemu Zgromadzeniu wniosków o zmianę Statutu
Spółki, o podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki lub wniosków, dotyczących sformułowania
publicznej oferty akcji Spółki;
u) wyrażania zgody na uchylenie zakazu konkurencji obowiązującego członka Zarządu Spółki.
§ 31
·
·

Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
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: (7) oraz (18) Statutu, pod rygorem nieważności takiej uchwały, wymagane będzie oddanie głosu za
podjęciem takiej uchwały przez członków Rady Nadzorczej powołanych przez akcjonariusza MCI Management
Spółka Akcyjna 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,
- komitet nominacji,
- komitet wynagrodzeń.
2. W skład komitetów wchodzi co najmniej jeden członek niezależny, w rozumieniu § 27 oraz przynajmniej
jeden członek niezależny, posiadający kwalifikacje i doświadczenie w zakresie rachunkowości i finansów.
3. Szczegółowy zakres praw i obowiązków oraz tryb prac komitetów, o których mowa w ust. 1 powyżej,
określa Regulamin Rady Nadzorczej.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 36
·
Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy z tym, że pierwszy rok obrotowy Spółki kończy się 31
grudnia 2007 r.
·
Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji.
·
Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem “w likwidacji”.
·
Likwidatorami są członkowie Zarządu i osoba wyznaczona przez Radę Nadzorczą.
·
W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek
Handlowych.
·
Założycielem Spółki jest : MCI MANAGEMENT S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 7, 50-125.

Zmiany w statucie nie zarejestrowane przez sąd
Dnia 17.07.2007 r. NWZA Spółki dokonało zmian w statucie o następującej treści:

Uchwała nr 3/NWZ/2007
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „Digital Avenue” Spółka Akcyjna z siedzibą we
Wrocławiu z dnia 17.07.2007 r. r. w sprawie zmiany Statutu Spółki
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie przepisu art. 368 § 4, art. 414 oraz art. 430 § 1 i 5
ksh oraz § 16 ust. 1 pkt 8 Statutu, podjęło jednogłośnie Uchwałę w sprawie zmiany Statutu Spółki „Digital
Avenue” S.A. w organizacji z/s we Wrocławiu z dnia 19 kwietnia 2007 roku sporządzonej przez notariusza
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Bartosza Masternaka z Kancelarii Notarialnej notariuszy Roberta Bronsztejna i Bartosza Masternaka Spółki
Cywilnej we Wrocławiu, Rynek 7 (repertorium A nr 3052/2007 ) o następującej treści:
1. W związku z podjęciem uchwały nr 1/NWZ/2007 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „Digital
Avenue” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 17.07.2007 r. zmianie ulega § 7 ust. 1 Statutu Spółki i
otrzymuje następujące brzmienie:
„§ 7
1.
Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 856.000,00 zł (osiemset pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych)
i dzieli się na:
a)
642 000 (słownie: sześćset czterdzieści dwa tysiące) zwykłych akcji na okaziciela serii A o
kolejnych numerach od 000 001 do 642 000, równych i niepodzielnych, o wartości nominalnej 1 PLN ( słownie:
jeden złoty) każda akcja.
b)
nie więcej niż 214 000 ( słownie: dwieście czternaście tysięcy ) zwykłych akcji na okaziciela serii
B o kolejnych numerach od 642 001 do 856 000, równych i niepodzielnych o wartości nominalnej 1 PLN (
słownie: jeden złoty ) każda akcja. „
2. Zmianie ulega § 26 ust. 3 Statutu Spółki poprzez nadanie nowego brzmienia literze b) oraz nadanie
dotychczasowej literze b) oznaczenia litera c):
„3. Z zastrzeżeniem postanowień paragrafu 26 ustęp 2 członkowie Rady Nadzorczej będą powoływani i
odwoływani w następujący sposób:
(a)
Tak długo jak MCI Management Spółka Akcyjna będzie posiadać akcje Spółki, stanowiące nie mniej
niż 33 (trzydzieści trzy) % kapitału zakładowego Spółki, MCI Management Spółka Akcyjna będzie powoływać i
odwoływać 2(dwóch) członków Rady Nadzorczej. Tak długo jak MCI Management Spółka Akcyjna będzie
posiadać akcje Spółki, stanowiące nie mniej niż 10% (dziesięć procent) kapitału zakładowego Spółki, MCI
Management Spółka Akcyjna będzie powoływać i odwoływać 1(jednego) członka Rady Nadzorczej. MCI
Management Spółka Akcyjna 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 jednego Członka Rady Nadzorczej Digital Avenue tak długo
jak będą posiadać łącznie co najmniej 5% akcji Digital Avenue oraz nie zostaną zrealizowane Opcje Put o których
mowa w paragrafach 6 i 7 Umowy Inwestycyjnej z dnia 16 lipca 2007 r. zwartej pomiędzy wyżej wymienionymi a
Spółką Medousa Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku, czyli do końca 2010.
(c)
Pozostałych członków Rady Nadzorczej będzie powoływać i odwoływać Walne Zgromadzenie za
wyjątkiem wskazanym w § 26 ust. 2. „
§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym.

Dnia 13.08.2007 r. NWZA Spółki dokonało zmian w statucie o następującej treści:
Uchwała nr 1/NWZ/2007
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „Digital Avenue” Spółka Akcyjna z siedzibą we
Wrocławiu z dnia 13.08.2007 r. w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.
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§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie przepisu § 26 ust. 1 zdanie 2 Statut Spółki
ustanawia liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki na 5 ( słownie: pięciu ) członków.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym.
Uchwała nr 4/NWZ/2007
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „Digital Avenue” Spółka Akcyjna z siedzibą we
Wrocławiu z dnia 13.08.2007 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie przepisu art. 385 § 1, art. 414 oraz art. 430 § 1 ksh
oraz § 16 ust. 1 pkt 8 Statutu, podjęło jednogłośnie Uchwałę w sprawie zmiany Statutu Spółki „Digital Avenue”
S.A. o następującej treści:
1. W związku ze złożeniem przez Zarząd Spółki, w trybie art. 310 § 2 kodeksu spółek handlowych, oświadczenia
w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału zakładowego, zmianie ulega § 7 ust. 1 Statutu Spółki
i otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 851.322,00 zł (osiemset pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta dwadzieścia dwa
złote) i dzieli się na:
a)
642 000 (słownie: sześćset czterdzieści dwa tysiące) zwykłych akcji na okaziciela serii A o
kolejnych numerach od 000 001 do 642 000, równych i niepodzielnych, o wartości nominalnej 1 PLN (słownie: jeden złoty) każda akcja,
b)
oraz 209.322 (słownie: dwieście dziewięć tysięcy trzysta (dwadzieścia dwa) sztuk akcji zwykłych
na okaziciela serii B o kolejnych numerach od 000 001 do 209 322 równych i niepodzielnych o wartości
nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja.”

2. Zmianie ulega § 7 ust. 2 Statutu Spółki i otrzymuje następujące brzmienie:

„Wszystkie akcje Spółki zostały pokryte w całości wkładami gotówkowymi.”
3. Wykreśleniu ulega § 7 ust. 3 Statutu Spółki
4. Zmianie ulega § 11 ust. 5 Statutu Spółki i otrzymuje następujące brzmienie:
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„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. ”
1. Zmianie ulega § 12 ust. 7 Statutu Spółki i otrzymuje następujące brzmienie:
„Uprawnienie MCI Management Spółka Akcyjna wynikające z niniejszego paragrafu będzie obowiązywało do
dnia poprzedzającego pierwsze notowanie akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie”.
2.

Zmianie ulega § 26 ust.1 Statutu Spółki i otrzymuje następujące brzmienie:

„Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.”
3.

Wykreśleniu ulega § 26 ust. 2 Statutu Spółki.

4.

Zmianie ulega § 26 ust. 3 pkt (c) Statutu Spółki i otrzymuje następujące brzmienie:

„Pozostałych członków Rady Nadzorczej będzie powoływać i odwoływać Walne Zgromadzenie.”
5.

Zmianie ulega § 26 ust. 4 Statutu Spółki i otrzymuje następujące brzmienie:

„Powołanie i odwołanie członka Rady Nadzorczej w trybie określonym w § 26 ust. 3 lit a i b powyżej jest
dokonywane w drodze pisemnego oświadczenia (pisemnych oświadczeń) złożonego (złożonych) w biurze
Zarządu Spółki.”
§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym.
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6.3

Definicje i objaśnienia skrótów

Tabela 18 Definicje i objaśnienia
Akcje serii A
642 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A
Akcje serii B
209 322 akcji zwykłych na okaziciela serii B
PDA serii B
209 322 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B
Akcjonariusz
Uprawniony z Akcji Spółki
ASO
Alternatywny System Obrotu
B2B
Business to business – powiązanie występujące między dwoma firmami
B2C
Business to consumer – powiązanie między firmą a konsumentem
Blog
Rodzaj strony internetowej, na której autor zamieszcza datowane wpisy
CPA
Cost per action – forma płatności za reklamę internetową, w której reklamodawca
ponosi koszty za takie otwarcie swojego serwisu poprzez link, które zakończyły się
konkretną czynnością np. zamówieniem, zapytaniem, subskrypcją.
Dokument
Niniejszy dokument zawierający szczegółowe informacje o sytuacji prawnej i
Informacyjny
finansowej Emitenta oraz o papierach wartościowych, związany z akcjami serii A, B
oraz PDA serii B oraz wprowadzeniem ich do obrotu na rynku alternatywnym
prowadzonym przez GPW.
Dostęp
Dostęp do Internetu z prędkością transmisji danych powyżej 256 kb/s
szerokopasmowy
Dyrektywa
Dyrektywa 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. w
2003/71/WE
sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub
dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych i zmieniająca dyrektywę
2001/34/WE
Dz. U.
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
E-commerce
Wymiana handlowa za pośrednictwem Internetu
EMEA
Europe, Middle East and Africa, skrót używany do określenia krajów europejskich
bliskowschodnich oraz afrykańskich
EUR, EURO, Euro
Euro – jednostka monetarna obowiązująca w Unii Europejskiej
FMCG
Fast moving consumer goods – szybko zbywalne dobra konsumpcyjne
Giełda, GPW, GPW
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
S.A.
Grupa Kapitałowa
Spółka Iplay.pl sp. z o.o. oraz spółka Streemo.pl sp. z o.o.
Emitenta
GUS
Główny Urząd Statystyczny
KDPW, KDPW S.A.,
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
Depozyt
Kodeks Cywilny, K.c.
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz.93 ze zm.)
Kodeks Karny
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn.
zmianami)
Kodeks Handlowy, K.
Rozporządzenie Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 27 czerwca 1934 roku
h., KH
Kodeks handlowy (Dz. U. Nr 57, poz. 502 ze zm.)
Kodeks
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43,
Postępowania
poz. 296, z późn. zmianami)
Cywilnego, KPC
Kodeks Spółek
Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz.
Handlowych, KSH,
1037 ze zm.)
K.s.h.
Komisja, KNF
Komisja Nadzoru Finansowego
KRS
Krajowy Rejestr Sądowy
LIBOR
London Interbank Offered Rate – stopa procentowa, obowiązująca na londyńskim
rynku eurowalutowym, po jakiej banki skłonne są udzielać sobie wzajemnie
krótkoterminowych kredytów. Chodzi głównie o najważniejsze banki, o dobrym
standingu finansowym (prime banks). Stopa ta ustala się na skutek gry sił rynkowych,
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Management Spółek
Zależnych
MSR
NWZA, NWZ,
Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie
NBP
Ordynacja
podatkowa

bez ingerencji banku centralnego. LIBOR stanowi bazową stopę procentową dla
ustalania oprocentowania kredytów i depozytów na rynku międzybankowym oraz
kredytów typu 'roll-over'.
Akcje posiadane przez Concept Management, John Lindsey’a, Tomasz Szladowski,
Andrzej Jasieniecki, Założyciele Medousa
Międzynarodowe Standardy Rachunkowości
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Digital Avenue S.A.

Narodowy Bank Polski
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005
roku, nr 8, poz. 60)

Organizator ASO,
Organizator
Alternatywnego
Systemu Obrotu

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

PDA, Prawa do akcji
PFRON
PKB
PKD

Prawa do akcji, zbywalne prawo majątkowe, mające charakter papieru wartościowego
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Produkt Krajowy Brutto
Polska Klasyfikacja Działalności wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z
dnia 20 stycznia 2004 r. (Dz. U. nr 33, poz. 289)
Złoty – jednostka monetarna Rzeczypospolitej Polskiej
Serwis internetowy, który jest współtworzony przez jego użytkowników. Użytkownicy
takiego serwisu tworzą grupy i małe społeczności na podstawie wspólnych
zainteresowań.
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (tekst jednolity, Dz. U. z 2002
roku, Nr 72 poz. 665 z późn. zmianami)
Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. – Prawo dewizowe
(Dz. U. Nr 141, poz. 1178 z późn. zmianami)
Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej – Dz. U. 2001, Nr
49, poz. 508
Rada Nadzorcza Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna
Rada Nadzorcza Spółki Digital Avenue S.A.
Regulamin Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

PLN, zł, złoty
Portal
społecznościowy
Prawo Bankowe
Prawo Dewizowe
Prawo Własności
Przemysłowej
Rada Giełdy
Rada Nadzorcza, RN
Regulamin GPW,
Regulamin Giełdy
Regulamin ASO,
Regulamin
Alternatywnego
Systemu Obrotu

Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu uchwalony Uchwałą Nr 174/2007 Zarządu
Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 1 marca 2007 r. (z późn.
zm.) – tj. Załącznik do Uchwały Nr 274/2007 Zarządu Giełdy z dnia 27 kwietnia
2007 r.27 kwietnia 2007 r.

Spółka, Emitent
UOKiK
USD

Digital Avenue Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Dolar amerykański, waluta obowiązująca na terytorium Stanów Zjednoczonych
Ameryki Północnej, prawny środek płatniczy Stanów Zjednoczonych Ameryki
Północnej
Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (jednolity tekst
Dz. U. z 2001 r. Nr 17 poz. 209 ze zm.)
Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300
z późniejszymi zmianami)

Ustawa o KRS
Ustawa o obligacjach
Ustawa o Ochronie
Konkurencji i
Konsumentów,

Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2007
r., Nr 50, poz. 331)

Ustawa o ochronie
niektórych praw
konsumentów

Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o
odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z
2000 r. Nr 22, poz. 271, z późn. zm.)
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Ustawa o Ofercie
Publicznej

Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach
publicznych (Dz. U. 2005 Nr 184 poz. 1539)

Ustawa o Opłacie
Skarbowej
Ustawa O Podatku
Dochodowym Od
Osób Fizycznych
Ustawa O Podatku
Dochodowym Od
Osób Prawnych
Ustawa o Podatku od
Czynności
Cywilnoprawnych

Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2004
roku, Nr 253 poz. 2532 z późn. zmianami)
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst
jednolity: Dz. U. z 2000 roku, Nr 14, poz. 176, z późn. zmianami)

Ustawa o
Rachunkowości, UoR

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2002
roku, Nr 76, poz. 694, z późn. zmianami)

Ustawa o swobodzie
działalności
gospodarczej

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173,
poz. 1807 z późn. zmianami)

WMA

(ang. Windows Media Audio) - format kompresji dźwięku stworzony przez Microsoft
Corporation.
Warsaw Interbank Offered Rate – średnia stopa procentowa funkcjonująca na polskim
rynku bankowym oznaczająca stopę procentową po jakiej banki udzielają pożyczek na
pieniężnym rynku bankowym. Funkcjonuje w Polsce od kwietnia 1991r., od marca
1993r., WIBOR ustalany jest codziennie jako średnia arytmetyczna kwotowań
największych uczestników rynku pieniężnego Publikowany jest w prasie ekonomicznej
w odniesieniu do transakcji jednodniowych (tom/next – T/N – pieniądze docierają do
banku jeden dzień po zawarciu transakcji i podlegają zwrotowi w kolejnym dniu
roboczym) oraz w przeliczeniu na okresy: tygodnia (1W), 1 miesiąca (1M), 3 miesięcy
(3M) i 6 miesięcy (6M).
Wspólnota Niepodległych Państw
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Digital Avenue

WIBOR

WNP
WZA, Walne
Zgromadzenie
Akcjonariuszy
Założyciele Medousa
Zarząd, Zarząd
Spółki,
Zarząd Emitenta
Zarząd Giełdy
Złoty, zł, PLN
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Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst
jednolity: Dz. U. z 2000 roku, Nr 54, poz. 654, z późn. zmianami)
Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst
jednolity: Dz. U. z 2005 roku, Nr 41, poz. 399 z późn. zmianami)

Tomasz Pruszczyński, Damian Rutkowski, Tomasz Dwornicki, Maciej Zawisza de
Sulima, Arkadiusz Seńko
Zarząd Spółki Digital Avenue

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Prawny środek płatniczy w Rzeczpospolitej Polskiej będący w obiegu publicznym od
dnia 1 stycznia 1995 r. zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji złotego
(Dz. U. Nr 84, poz. 383, z późn. zmianami)
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