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Dokument, czyli na stronie internetowej Emitenta https://ir.drawdistance.dev/ oraz Domu Maklerskiego 
https://enwai.pl/. 

Terminy otwarcia i zamknięcia subskrypcji 

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 24/09/2021 
- 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 24/09/2021 (do godz. 
23.59) Ostateczny termin wpływu wpłat celem opłacenia Akcji Nowej Emisji  

do 27/09/2021 
Podanie do publicznej wiadomości informacji o zmianie wielkości 
poszczególnych transz (jeżeli nastąpi) 

do 27/09/2021 Przydział Akcji Nowej Emisji 

do 27/09/2021 Podanie do publicznej wiadomości wyników Oferty Publicznej 

do 30/09/2021 Zwrot nadpłaconych kwot (w przypadku nadsubskrypcji) 

 

 

 

 

Zapisy składane poprzez platformę inwestycyjną Domu Maklerskiego muszą zostać złożone najpóźniej 
do godziny 23.59 w ostatnim dniu przyjmowania zapisów.  

Zapisy składane w Spółce muszą zostać złożone najpóźniej do godziny 15.00 w ostatnim dniu 
przyjmowania zapisów. 

Emitent zastrzega możliwość wprowadzenia zmian do powyższego harmonogramu, bez podania 
przyczyny takiej decyzji. 

W przypadku przedłużenia któregoś z wyżej wymienionych terminów Oferty Publicznej, przekazanie 
informacji nastąpi nie później niż w dniu upływu pierwotnego terminu.  

W przypadku skrócenia któregoś z wyżej wymienionych terminów Oferty Publicznej lub przełożenia go 
na okres wcześniejszy, przekazanie informacji nastąpi nie później niż w dniu poprzedzającym nadejście 
wcześniejszego terminu. Po rozpoczęciu przyjmowania zapisów na Akcje Serii C, okres składania zapisów 
nie może zostać skrócony.  

Informacja o zmianie terminów Oferty Publicznej zostanie przekazana w formie komunikatu do 
Dokumentu, który zostanie udostępniony do publicznej wiadomości w sposób, w jaki zostało 
udostępniony Dokument, czyli na stronie internetowej Emitenta https://ir.drawdistance.dev/ oraz Domu 
Maklerskiego https://enwai.pl/. 

Zasady składania zapisów w Transzy Małych Inwestorów 

W zapisach na Akcje Oferowane w ramach Transzy Małych Inwestorów wziąć udział oraz złożyć zapisy 
na Akcje Oferowane mogą wszyscy inwestorzy.  














































































































































































