
 
 

 

 

 
 

Miraculum Spółka Akcyjna 

(spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (01-211) i adresem przy ul. Marcina Kasprzaka 2/8 zarejestrowana w rejestrze 

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

 

 

Komunikat aktualizujący Nr 1 
z dnia 28 czerwca 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 raportami bieżącymi 56/2018 oraz 57/2018 opublikowanymi w dniu 28 czerwca 2018 r.  

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

 

W Prospekcie w punkcie 9.1 str. 48 „Imiona i nazwiska, adresy miejsca pracy i funkcje wymienionych poniżej osób w ramach 

przedsiębiorstwa Emitenta, a także wskazanie podstawowej działalności wykonywanej przez te osoby poza przedsiębiorstwem 

Emitenta, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla Emitenta ” / pkt. 9.1.1 str. 48 „Zarząd” dodano następujące informacje 
jako ostatni akapit: 

Następnie Rada Nadzorcza Emitenta na posiedzeniu w dniu 27 czerwca 2018 roku podjęła uchwałę o czasowym 
delegowaniu członka Rady Nadzorczej Pana Marka Kamoli do wykonywania czynności Członka Zarządu Spółki w okresie 
od dnia 01 lipca 2018 roku do dnia 30 września 2018 roku. 

 

W Prospekcie str. 1 Prospektu, lit. B.2 str. 5, pkt. 1.1 str. 33 „Osoby Odpowiedzialne Emitent”, pkt. 4.1 str. 36 „Prawna 
(statutowa) i handlowa nazwa Emitenta”, str. 120 „Załączniki” / „Załączniki nr 1 Definicje i objaśnienia skrótów” w 
definicji Emitent dodano następujące informacje: 

Emitent informuje, że w dniu 27 czerwca 2018 roku Zarząd Spółki  Miraculum SA podjął uchwałę w sprawie zmiany 
adresu siedziby Spółki. Z dniem 01 lipca 2018 r. następuje zmiana adresu siedziby Miraculum SA z dotychczasowego 
adresu przy ul. Kasprzaka 2/8, 01-211 Warszawa, na nowy adres przy ul. Aleje Jerozolimskie 184 B, 02-486 Warszawa. 
 
 
 
 

 


