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Podstawa prawna : art. 160 ust. 4 ustawy o obrocie, art. 70 ustawy o ofercie 
 

 

Na podstawie art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi Zarząd Spółki 

Digital Avenue S.A., z siedzibą w Warszawie  („Emitent”)  informuje, że otrzymał w dniu dzisiejszym, to jest w 

dniu 20 października 2011 roku, w trybie postanowieo art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie 

instrumentami finansowymi oraz w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 r. w 

sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz 

zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych, oraz na 

podstawie art. 69 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 

instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych, zawiadomienie złożone 

przez Prezesa Zarządu Emitenta pana Piotra Wąsowskiego , w którym to zawiadomieniu  pan Piotr Wąsowski  

informuje o transakcji Członka Zarządu – Prezesa Zarządu -  na akcjach Emitenta w postaci dokonania , w drodze 

porozumienia z dnia 19 października 2011,  przeniesienia tytułu prawnego do 106 250 (sto sześd tysięcy dwieście 

pięddziesiąt) akcji Emitenta. Opisana transakcja została dokonana tytułem rozliczenia ceny zakupu udziałów 

Styl.Media Sp. z o.o. (nr KRS 0000314266), której udziały zawiadamiający pan Piotr Wąsowski zakupił w związku z 

przygotowaniem do transakcji (umowy inwestycyjnej) dokonanej w dniu 31 marca 2010 roku , na podstawie 

której Emitent nabył 100 % udziałów Styl.Media Sp. z o.o. , w zamian emitując 2 228 914 akcji serii C Emitenta, 

przy czym szczegóły dotyczące umowy inwestycyjnej z dnia 31 marca 2010 r. opisane są w raporcie bieżącym 

Emitenta nr 6/2010  oraz nr 7/2010. 

Zaliczenie 106 250 (sto sześd tysięcy dwieście pięddziesiąt) akcji Emitenta w poczet ceny zakupu udziałów 

Styl.Media Sp. z o. o nastąpiło po wartości 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) za jedną akcję. Akcje zostały zbyte za 



 

 

pośrednictwem Domu Maklerskiego IDM S.A. z siedzibą w Krakowie poza rynkiem NewConnect w drodze umowy 

cywilno-prawnej. 

Jednocześnie w tym samym zawiadomieniu pan Piotr Wąsowski poinformował - w trybie postanowieo art. 69 

ust. 1 oraz ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 

finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych - o zmniejszeniu ilości 

przysługującej mu liczby głosów z dotychczasowej liczby powyżej 10 % głosów do liczby głosów powyżej 5 %.  

Zmniejszenie ilości przysługującej liczby głosów jest konsekwencją opisanego w niniejszym raporcie 

porozumienia z dnia 19 października 2011 roku dotyczącego przeniesienia tytułu prawnego do 106 250 (sto sześd 

tysięcy dwieście pięddziesiąt) akcji Emitenta.  

Przed dokonaniem w/w transakcji tj. przed dniem 19 października 2011 r. pan Piotr Wąsowski posiadał 1 126 457  

(jeden milion sto dwadzieścia sześd tysięcy czterysta pięddziesiąt siedem) akcji Emitenta, co stanowiło 10,49 % 

akcji w kapitale zakładowym Emitenta dając 1 126 457  (jeden milion sto dwadzieścia sześd tysięcy czterysta 

pięddziesiąt siedem) głosów z tych akcji czyli 10,49 % z ogólnej liczby głosów.  

Po dokonaniu w/w transakcji tj. po dniu 19 października 2011 r.  panu Piotrowi Wąsowskiemu przysługuje        1 

020 207 (jeden milion dwadzieścia tysięcy dwieście siedem) akcji Emitenta, co stanowi 9,50 % w kapitale 

zakładowym Spółki dając 1 020 207 (jeden milion dwadzieścia tysięcy dwieście siedem) głosów z tych akcji czyli 

9,50 % z ogólnej liczby głosów.  

Na zasadzie art. 69 ust. 4 pkt 5 Ustawy o ofercie pan Piotr Wąsowski zawiadomił, iż brak jest podmiotów 

zależnych od niego, które posiadałyby akcje Emitenta.  

 
 
Piotr Wąsowski – Prezes Zarządu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


