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SUPLEMENT NR 2 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 Suplemencie 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”), postanawia dokonać zmiany dokumentu informacyjnego z dnia 24 czerwca 
2021 r., zawierającego informacje o Ofercie Publicznej (dalej jako „Dokument Informacyjny”), w taki 
sposób, że: 
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1. Harmonogram subskrypcji określony w pkt 4 „Harmonogram subskrypcji lub sprzedaży 
instrumentów finansowych”, podpunkt: „Terminy otwarcia i zamknięcia subskrypcji”: 

o dotychczasowym brzmieniu: 

Oferta Publiczna Akcji Oferowanych zostanie przeprowadzona zgodnie z następującym 
harmonogramem (wspólnym dla obu transz): 

Terminy 
(rok 2021) Zdarzenie 

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

do 14/07/2021 
- 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 15/07/2021 (do godz. 
23.59)* Ostateczny termin wpływu wpłat celem opłacenia Akcji Nowej Emisji  

do 16/07/2021* Podanie do publicznej wiadomości informacji o zmianie wielkości 
poszczególnych transz (jeżeli nastąpi) 

do 16/07/2021* Przydział Akcji Nowej Emisji 

do 16/07/2021* Podanie do publicznej wiadomości wyników Oferty Publicznej 

do 21/07/2021* Zwrot nadpłaconych kwot (w przypadku nadsubskrypcji) 

* Zgodnie z art. 440 §1 pkt 5) KSH termin na dokonanie zapisów nie może być krótszy niż 2 tygodnie od 
dnia publikacji ogłoszenia wzywającego do zapisywania się na akcje w Monitorze Sądowym i Gospodarczy, 
W razie publikacji tego ogłoszenia w dacie późniejszej niż 30 czerwca 2021 r. Spółka zastrzega, że termin 
zakończenia przyjmowania zapisów, termin przyjmowania wpłat, termin ewentualnej zmiany wielkości 
transz, termin przydziału Akcji Serii C oraz termin zwrotu dokonanych wpłat może zostać odpowiednio 
zmieniony. 

otrzymuje nowe brzmienie: 

Oferta Publiczna Akcji Oferowanych zostanie przeprowadzona zgodnie z następującym 
harmonogramem (wspólnym dla obu transz): 

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  
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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) 

2. Pozostała treść Dokumentu nie ulega zmianie. 

 
***** 

 

 
W imieniu Spółki: 

 

 
………………………………………………. 

Michał Mielcarek 

Prezes Zarządu 


