
 
 

 

 
 

Miraculum Spółka Akcyjna 

(spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (02-486) i adresem przy ul. Aleje Jerozolimskie 184 B zarejestrowana w 

rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000034099 („Emitent” „Spółka”) 

 

 

Komunikat aktualizujący Nr 3 
z dnia 03 sierpnia 2018 r. 

do Prospektu Emisyjnego MIRACULUM Spółka Akcyjna  (dalej „Prospekt”) 
zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 25 czerwca 2018 r. 

decyzją nr DSP-WE.410.47.2018 

Niniejszy komunikat aktualizujący („Komunikat”) został sporządzony na podstawie art. 52 ust. 2 Ustawy o Ofercie,  
w związku z raportem bieżącym 63/2018 opublikowanym w dniu 3 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany harmonogramu 
Oferty Publicznej Akcji serii T2. 

Terminy pisane wielką literą w niniejszym Komunikacie, które nie zostały w nim zdefiniowane, mają znaczenie nadane 
im w Prospekcie. 

W Prospekcie w lit. E.3 str. 14, „Przewidywany harmonogram Oferty” dodano następujące informacje: 

Emitent informuje, że w dniu 3 sierpnia 2018 roku Zarząd Spółki Miraculum SA podjął decyzję o wydłużeniu terminów 
zapisów na Akcje serii T2 nieobjęte Zapisami Podstawowymi i Zapisami Dodatkowymi w ramach wykonywania Prawa 
Poboru, składanych w odpowiedzi na zaproszenie Zarządu, skierowane wyłącznie do wskazanych przez Zarząd 
akcjonariuszy Spółki. 

Nowe terminy przyjmowania ww. zapisów oraz nowy termin przydziału są następujące: 

20 lipca – 17 sierpnia 2018 r.  

Przyjmowanie zapisów na Akcje serii T2 nieobjęte Zapisami Podstawowymi 
i Zapisami Dodatkowymi w ramach wykonywania Prawa Poboru, składanych 
w odpowiedzi na ewentualne zaproszenie Zarządu skierowane wyłącznie do 
wskazanych przez Zarząd inwestorów (akcjonariuszy Emitenta, którym przysługiwało 
Prawo Poboru) - subskrypcja uzupełniająca 

20 sierpnia 2018 r. 

Przydział Akcji serii T2 nieobjętych w ramach wykonywania Prawa Poboru 
i zamknięcie Oferty Publicznej (w przypadku gdy w ramach wykonania Prawa Poboru 
nie zostaną subskrybowane wszystkie Akcje serii T2 i przeprowadzona zostanie 
subskrypcja uzupełniająca) 

20 sierpnia 2018 r. Zamknięcie Publicznej Oferty. 

 

W Prospekcie w punkcie 5.1.3.1 str. 107 „Terminy Oferty ” dodano następujące informacje: 

Emitent informuje, że w dniu 3 sierpnia 2018 roku Zarząd Spółki  Miraculum SA podjął decyzję o wydłużeniu terminów 
zapisów na Akcje serii T2 nieobjęte Zapisami Podstawowymi i Zapisami Dodatkowymi w ramach wykonywania Prawa 
Poboru, składanych w odpowiedzi na zaproszenie Zarządu, skierowane wyłącznie do wskazanych przez Zarząd 
akcjonariuszy Spółki. 

Nowe terminy przyjmowania ww. zapisów oraz nowy termin przydziału są następujące: 

20 lipca - 17 sierpnia 2018 r.  

Przyjmowanie zapisów na Akcje serii T2 nieobjęte Zapisami Podstawowymi 
i Zapisami Dodatkowymi w ramach wykonywania Prawa Poboru, składanych 
w odpowiedzi na ewentualne zaproszenie Zarządu skierowane wyłącznie do 
wskazanych przez Zarząd inwestorów (akcjonariuszy Emitenta, którym przysługiwało 
Prawo Poboru) - subskrypcja uzupełniająca 

20 sierpnia 2018 r. 

Przydział Akcji serii T2 nieobjętych w ramach wykonywania Prawa Poboru 
i zamknięcie Oferty Publicznej (w przypadku gdy w ramach wykonania Prawa Poboru 
nie zostaną subskrybowane wszystkie Akcje serii T2 i przeprowadzona zostanie 
subskrypcja uzupełniająca) 

20 sierpnia 2018 r. Zamknięcie Publicznej Oferty. 



Komunikat aktualizujący nr 3 do Prospektu emisyjnego MIRACULUM SA 

2 

 

W Prospekcie pkt. 5.2 str. 115 „Zasady dystrybucji i przydziału” / „Termin zakończenia Publicznej Oferty” dodano 
następujące informacje: 

Emitent informuje, że w dniu 3 sierpnia 2018 roku Zarząd Spółki  Miraculum SA podjął decyzję o wydłużeniu terminów 
zapisów na Akcje serii T2 nieobjęte Zapisami Podstawowymi i Zapisami Dodatkowymi w ramach wykonywania Prawa 
Poboru, składanych w odpowiedzi na zaproszenie Zarządu, skierowane wyłącznie do wskazanych przez Zarząd 
akcjonariuszy Spółki. 

Nowe terminy zakończenia Publicznej Oferty są następujące: 

 20 sierpnia 2018 r., w przypadku gdy w ramach wykonania Prawa Poboru nie zostaną subskrybowane wszystkie 
Akcje serii T2 i przeprowadzona zostanie subskrypcja uzupełniająca 

z zastrzeżeniem zmiany tych terminów zgodnie z punktem 5.1.3.1. Prospektu – Dokument Ofertowy. 

 


