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KOMUNIKAT NR 1 Z DNIA 14 LIPCA 2021 R. 

DO DOKUMENTU INFORMACYJNEGO  

DRAW DISTANCE S.A. 

Z DNIA 24 CZERWCA 2021 R. 

(„DOKUMENT”) 

Terminy pisane wielką literą w niniejszym Komunikacie mają znaczenie nadane im w Dokumencie. 

Zarząd spółki pod firmą Draw Distance Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, wpisanej do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000615245, działając na podstawie 
art. 37a ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 
2080), w związku z ofertą nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 2.250.000 (dwóch milionów dwustu 
pięćdziesięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) 
każda („Oferta Publiczna”), działając zgodnie z informacjami zawartymi w dokumencie informacyjnym z 
dnia 24 czerwca 2021 r., zawierającego informacje o Ofercie Publicznej (dalej jako „Dokument 
Informacyjny”), zawiadamia, że: 

1. Zmianie (przedłużeniu) ulegają następujące terminy związane z subskrypcją Akcji 
Oferowanych podane w Dokumencie Informacyjnym: 

a) Zakończenia przyjmowania zapisów na Akcje Nowej Emisji: 

Nowy termin:  do 31/08/2021 

 - do godz. 23.59 dla Zapisów przyjmowanych przez Dom Maklerski 

 - do godz. 15.00 dla Zapisów przyjmowanych przez Spółkę  
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b) Ostateczny termin wpływu wpłat celem opłacenia Akcji Nowej Emisji: 

Nowy termin:  do 01/09/2021 (do godz. 23.59) 

c) Podanie do publicznej wiadomości informacji o zmianie wielkości poszczególnych transz 
(jeżeli nastąpi): 

Nowy termin:  do 02/09/2021 

d) Przydział Akcji Nowej Emisji: 

Nowy termin:  do 02/09/2021 

e) Podanie do publicznej wiadomości wyników Oferty Publicznej: 

Nowy termin:  do 02/09/2021 

f) Zwrot nadpłaconych kwot (w przypadku nadsubskrypcji): 

Nowy termin:  do 07/09/2021 

2. Podaje się nowy harmonogram (wspólny dla Transzy Dużych Inwestorów i Transzy Małych 
Inwestorów) przeprowadzenia subskrypcji Akcji Serii C 

 

Terminy 
(rok 2021) Zdarzenie 

od 24/06/2021 Rozpoczęcie przyjmowania zapisów i wpłat na Akcje Nowej Emisji 

do 31/08/2021 
- do godz. 23.59 dla Zapisów 
przyjmowanych przez Dom 
Maklerski 
- do godz. 15.00 dla Zapisów 
przyjmowanych przez Spółkę 

Zakończenie przyjmowania zapisów na Akcje Nowej Emisji 

do 01/09/2021 (do godz. 
23.59) Ostateczny termin wpływu wpłat celem opłacenia Akcji Nowej Emisji  

do 02/09/2021 Podanie do publicznej wiadomości informacji o zmianie wielkości 
poszczególnych transz (jeżeli nastąpi) 

do 02/09/2021 Przydział Akcji Nowej Emisji 

do 02/09/2021 Podanie do publicznej wiadomości wyników Oferty Publicznej 

do 07/09/2021 Zwrot nadpłaconych kwot (w przypadku nadsubskrypcji) 

3. Informacja o możliwości uchylenia się od złożonego zapisu na Akcje Oferowane 

W związku ze zmianą harmonogramu przeprowadzenia subskrypcji Akcji Serii C, Spółka 
informuje, że dotychczas dokonane zapisy pozostają w mocy. Osoby, które złożyły zapis mają 
natomiast prawo uchylenia się od skutków prawnych złożonego przed publikacją niniejszego 
Komunikatu zapisu poprzez złożenie stosownego oświadczenia w postaci elektronicznej (skan 
oświadczenia inwestora) w Domu Maklerskim (w przypadku zapisów składanych za 
pośrednictwem platformy inwestycyjnej Domu Maklerskiego) lub w Spółce (w przypadku 
zapisów składanych w Spółce), w terminie do 21 lipca 2021 r. (data doręczenia oświadczenia do 
Spółki lub Domu Maklerskiego).  

Emitent i Dom Maklerski nie będą pobierać od inwestorów opłat ani prowizji za złożenie ww. 
oświadczenia.  

Środki pieniężne przekazane tytułem wpłaty na Akcje Oferowane podlegają zwrotowi bez 
odsetek i odszkodowań w ciągu 3 Dni Roboczych od złożenia wyżej wymienionego 
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oświadczenia, w sposób określony przez inwestora w Formularzu Zapisu bądź odpowiednio na 
rachunek bankowy określony zgodnie z dyspozycją zawartą w umowie o świadczenie usługi 
maklerskiej przyjmowania i przekazywania zleceń zawartą pomiędzy inwestorem a Domem 
Maklerskim. 

4. Informacja o sposobie uchylenia się od skutków dokonanego zapisu na Akcje Serii C 

Uchylenie się od zapisu złożonego: 

a) w Spółce:  powinno nastąpić na formularzu oświadczenia, którego wzór 
stanowi Załącznik nr 1.  

Instrukcja uchylenia się od skutków prawnych zapisu złożonego w Spółce: 

1. Należy wypełnić formularz oświadczenia, który stanowi Załącznik nr 1. 

2. Wypełniony formularz należy wysłać w taki sam sposób, w jaki został złożony Formularz 
Zapisu, tj.: 

I. Elektronicznie – poprzez przesłanie formularza pocztą elektroniczną na adres email: 
zapisy@drawdistance.dev. Formularz powinien być podpisany osobiście, podpisem 
kwalifikowanym albo podpisem zaufanym ePUAP; 

II. Osobiście – w siedzibie Spółki, adres: ul. Cystersów 20a, 31-553 Kraków; 

III. Korespondencyjnie – kurierem poprzez przesłanie do Spółki na adres: ul. Cystersów 
20a, 31-553 Kraków.  

b) w Domu Maklerskim: powinno nastąpić na formularzu udostępnionym za 
pośrednictwem platformy eNWAI.pl zgodnie z poniższą 
instrukcją.  

Instrukcja uchylenia się od skutków prawnych zapisu złożonego za pośrednictwem platformy 
eNWAI.pl: 

1. Należy wejść na stronę główną platformy (eNWAI.pl - Platforma Inwestycyjna rynku 
pierwotnego), a następnie zalogować się na konto. W następnym kroku należy przejść do 
zakładki „Dokumenty do wglądu”. 

2. Należy pobrać formularz obejmujący oświadczenie o uchyleniu się od skutków prawnych 
złożonego zapisu. 

3. Wypełnić pobrany formularz i złożyć pod oświadczeniem własnoręczny podpis. 
4. Zeskanować wypełnione i podpisane oświadczenie, a następnie wraz z Formularzem Zapisu 

na Akcje serii C, który inwestor otrzymał na swój adres e-mail związany z kontem 
użytkownika na platformie eNWAI.pl, przesłać oba dokumenty na adres mail: 
contact@nwai.pl.  

 
***** 

W imieniu Spółki: 

 

 
………………………………………………. 

Michał Mielcarek 

Prezes Zarządu 
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Załącznik nr 1 – Wzór oświadczenia o uchyleniu się od skutków prawnych dokonanego zapisu 

OŚWIADCZENIE O UCHYLENIU SIĘ OD SKUTKÓW PRAWNYCH DOKONANEGO ZAPISU 

Terminy pisane z wielkiej litery a niezdefiniowane w niniejszym oświadczeniu mają znaczenie nadane im 
w Dokumencie Informacyjnym. 

DANE INWESTORA: 
Imię i nazwisko / Nazwa/firma 

osoby prawnej lub jednostki org. 
nieposiadającej osobowości 

prawnej („Inwestor”) 

 

Forma prawna   
PESEL / data urodzenia dla 

obywatela państwa innego niż 
Rzeczpospolita Polska 

 

Rodzaj, numer i seria dokumentu 
tożsamości  

Numer KRS   

REGON   

NIP   
Kod LEI (w przypadku osób 

prawnych)  

Adres zamieszkania / Adres 
siedziby  

Adres do korespondencji  
Telefon kontaktowy oraz adres 

poczty elektronicznej  

DANE OSÓB FIZYCZNYCH DZIAŁAJĄCYCH W IMIENIU INWESTORA: 
Imię i nazwisko  

PESEL / data urodzenia dla 
obywatela państwa innego niż 

Rzeczpospolita Polska 
 

Rodzaj, numer i seria dokumentu 
tożsamości  

Adres zamieszkania  

Adres do korespondencji  
Telefon kontaktowy oraz adres 

poczty elektronicznej  

DANE DOTYCZĄCE DOKONANEGO ZAPISU NA AKCJE OFEROWANE: 
Liczba Akcji Oferowanych 

objętych zapisem  

(słownie)   
Łączna kwota wpłaty na Akcje 

Oferowane  
(z dokładnością do 0,01 zł) 

 

(słownie)  

Niniejszym składam oświadczenie o uchyleniu się od zapisu dokonanego na Akcje Serii C, w ilości 
wskazanej w niniejszym oświadczeniu, który to zapis został dokonany przed publikacją Komunikatu nr 1 
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(zmiana harmonogramu oferty), w związku z ofertą publiczną akcji zwykłych na okaziciela spółki Draw 
Distance S.A. z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Cystersów 20a, 31-553 Kraków, KRS 0000615245 („Spółka”), 
o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda,  
serii C. 

 

 Inwestor składający oświadczenie / osoba składająca 
oświadczenie w imieniu Inwestora 

Przyjmujący 
oświadczenie 

DATA:   

GODZINA:   

PODPIS:   

 


