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Szanowni Akcjonariusze,

Przekazujemy do Waszych rąk jednostkowy raport roczny za 2020 rok.

To był wyjątkowo trudny rok dla nas wszystkich ze względu na trwającą pandemię 
koronawirusa Covid-19. Zostaliśmy zmuszeni do przejścia w tryb pracy zdalnej na 
bliżej nieokreślony czas, co wymagało zmiany myślenia w kwestii organizacji pracy 
całego zespołu, codziennej komunikacji, czy sposobu zatrudniania nowych pracow-
ników. Dostrzegamy jednak pozytywy tej sytuacji. Do tej pory nie rozważaliśmy stałej 
współpracy z osobami spoza Krakowa, a obecnie mamy pracowników w Warszawie, 
Szczecinie, Poznaniu czy Wrocławiu. Otwiera to zupełnie nowe perspektywy, jeśli 
chodzi o dostęp do wykwalifikowanej kadry.

W 2020 roku skupialiśmy się na wytężonej pracy nad samodzielnym dodatkiem do 
„Vampire: The Masquerade – Coteries of New York” o nazwie „Vampire: The Masqu-
erade – Shadows of New York”, a także nad „Serial Cleaners”, czyli kontynuacją gry 

„Serial Cleaner”, która od premiery w lipcu 2017 r. trafiła do ponad miliona graczy na całym świecie. Postawienie na 
sprawdzone, dobrze nam znane tematy pozwoliło zmniejszyć ryzyko związane z budowaniem zespołu, tworzeniem 
nowych gier i działalnością wydawniczą w pandemii.

Z dumą mogę powiedzieć, że współpraca z Paradoksem przy dwóch grach spod znaku „Wampira: Maskarady” była 
strzałem w dziesiątkę. Udowodniliśmy, że potrafimy współpracować z dużym partnerem przy globalnie rozpoznawalnej 
marce, podchodząc z szacunkiem i zrozumieniem do materiału źródłowego. „Coteries of New York” i „Shadows of New 
York” sprzedały się razem w ponad 95 tysiącach egzemplarzy na wszystkich platformach. Grono odbiorców będzie 
zwiększać się dzięki tłumaczeniom i licznym promocjom. Sukcesywnie dodajemy nowe wersje językowe do „Coteries of 
New York”, na razie tylko w wersji Steam, ale wkrótce również na pozostałych platformach. Podobną drogę przejdzie 
„Shadows of New York”.

Wspieraliśmy Feardemic Sp. z o.o., wydawcę „Ritual: Crown of Horns” w działaniach mających na celu zwiększenie 
sprzedaży przedmiotowej gry. Przygotowaliśmy wersje konsolowe oraz demo dla użytkowników platformy Steam. Pomi-
mo oczekiwań działania te nie przełożyły się na zwiększenie sprzedaży – jej ostateczny wynik nie był zgodny z przy-
jętymi założeniami. Z tego względu, a także w celu zachowania pełnej przejrzystości i klarowności sprawozdawczej, 
podjęliśmy decyzję o dokonaniu odpisu w wysokości 500 tysięcy złotych. Zawiązanie tak wysokiego odpisu pozwoli na 
racjonalne rozliczenie przedmiotowej produkcji w odniesieniu do przyszłorocznych wyników finansowych w zależności 
od dalszej dynamiki sprzedaży gry.

Choć w 2020 poruszaliśmy się po dobrze sobie znanych terenach, zdawaliśmy sobie sprawę, że w kolejnym roku 
będziemy musieli odważniej wypłynąć na szerokie wody. W 2021 ukaże się „Serial Cleaners”, którego kampanię 
marketingową rozpoczniemy pod koniec marca br. Do projektu poszukujemy wydawcy, choć rozważamy samodzielne 
wydanie gry – wykorzystalibyśmy do tego doświadczenie zebrane w self-publishingu obu gier z serii „Vampire: The 
Masquerade”, korzystając ze wzmocnień w zakresie PR i community managementu. Jednocześnie myślimy o kolejnych 
projektach, łączących w sobie bogate historie rodem z „Wampirów” i rozbudowaną rozgrywkę jak w „Serial Cleaners”. 
Chcielibyśmy pracować nad dwiema takimi grami jednocześnie.

Mamy nadzieję, że rok 2020 zapamiętacie Państwo jako ostatni, w którym Spółka była skupiona na produkcji i wydawa-
niu gier, poświęcając niewiele czasu relacjom inwestorskim. Zmieniamy to – chcemy budować wizerunek Spółki otwartej 
w komunikacji z inwestorami. Zaczęliśmy regularne streamy dla inwestorów w serwisie Twitch, prowadzimy profil IR na 
Twitterze. Chcemy jak najlepiej opowiedzieć o naszej filozofii tworzenia i wydawania gier, a także zrozumieć Państwa 
potrzeby i oczekiwania odnośnie do działalności Draw Distance.

Od kilku lat dziękuję Państwu za zaufanie, jakim nas obdarzacie i obiecuję, że dołożymy wszelkich starań, żeby nie 
zawieść. Tym razem chciałbym dodatkowo podziękować, że umożliwiacie nam realizację marzeń związanych z tworze-
niem gier i budowaniem silnego polskiego gamedevu w tak trudnych dla wszystkich czasach. Bądźcie z nami, dopiero 
się rozkręcamy.

Michał Mielcarek
Prezes Zarządu
Draw Distance S.A.
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WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE 
ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE 
ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 
(PRZELICZONE NA EURO)1

PLN EUR

2020 2019 2020 2019

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY 
I ZRÓWNANE Z NIMI

5 296 003 2 489 178 1 183 676 578 636

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI 
OPERACYNEJ

4 042 565 2 680 515 903 528 623 115

ZYSK ZE SPRZEDAŻY 1 253 438 -191 337 280 148 -44 478

ZYSK Z DZIAŁALNOŚCI 
OPERACYJNEJ

719 993 -124 862 160 921 -29 026

ZYSK BRUTTO 630 703 -149 574 140 965 -34 770

ZYSK NETTO 635 645 -102 164 142 069 -23 749

AMORTYZACJA 397 699 11 426 88 887 2 656

AKTYWA TRWALE 2 721 149 1 211 844 589 657 284 571

AKTYWA OBROTOWE 4 360 859 4 136 800 944 972 971 422

AKTYWA RAZEM 7 082 008 5 348 644 1 534 629 1 255 992

KAPITAŁ WŁASNY 3 749 814 3 114 169 812 563 731 283

ZOBOWIĄZANIE 
KRÓTKOTERMINOWE

931 585 777 338 201 869 182 538

ZOBOWIĄZANIE 
DŁUGOTERMINOWE

0 0 0 0

RAZEM ZOBOWIĄZANIA 931 585 777 338 201 869 182 538

PASYWA RAZEM 7 082 008 5 348 644 1 534 629 1 255 992

PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO 
 Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ

-193 156 -1 444 521 -43 171 -335 795

PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO 
Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ -96 380 -4 037 -21 541 -938

PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO 
Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ

915 623 1 259 681 204 645 292 826

PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO 626 087 -188 878 139 933 -43 907

4



Raport roczny 2020
Draw Distance Spółka Akcyjna

2020 2019

RACHUNEK WYNIKÓW 
I PRZEPŁYWÓW

4,4742 4,3018

BILANS 4,6148 4,2585

Wartości w EUR przeliczone wg następującego kursu:

Poszczególne pozycje jednostkowego rachunku zysków i strat oraz jednostkowego sprawozdania z przepływów 
pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych 
przez Narodowy Bank Polski dla EURO obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie 
sprawozdawczym.

Poszczególne pozycje aktywów i pasywów jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono 
według kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla EURO obowiązujących na ostatni dzień okresu.
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OŚWIADCZENIA ZARZĄDU2
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU  SPÓŁKI DRAW DISTANCE S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE 

Zarząd spółki Draw Distance S.A. niniejszym oświadcza, że wedle najlepszej wiedzy członków zarządu rocz-
ne sprawozdanie finansowe za rok 2020 i dane porównywalne zostały sporządzone zgodnie z przepisami 
obowiązującymi Spółkę.

Roczne sprawozdanie finansowe Draw Distance S.A. za rok 2020 oraz dane porównywalne odzwierciedlają 
w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki oraz jej wynik finansowy.

Sprawozdanie z działalności Draw Distance S.A. za rok 2020 zawiera prawdziwy obraz sytuacji Spółki, w tym 
opis podstawowych zagrożeń i ryzyk.

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU  SPÓŁKI DRAW DISTANCE S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE 

Zarząd spółki Draw Distance S.A. niniejszym oświadcza, że PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów 
Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie dokonująca badania rocznego sprawozdania finansowego Draw Distance 
S.A. za 2020 rok, została wybrana zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru 
firmy audytorskiej.

PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie oraz członkowie zespołu 
wykonującego badanie sprawozdania finansowego Draw Distance S.A. za 2020 rok, spełniali warunki do 
sporządzania bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej.

Michał Mielcarek
Prezes Zarządu Draw Distance S.A.

Michał Mielcarek
Prezes Zarządu Draw Distance S.A.
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI
ZA OKRES 01.01.2020 R. - 31.12.2020 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI 
SPÓŁKI ZA OKRES 01.01.2020 R. - 31.12.2020 R.

SPRAWOZDANIE Z BADANIA
PRZEZ BIEGŁEGO REWIDENTA
ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 
ZA ROK 2020.

3

4

5

Roczne sprawozdanie finansowe Spółki Draw Distance S.A. zawiera Załącznik nr. 1 do Raportu.

Sprawozdanie zarządu z działalności Spółki Draw Distance S.A. zawiera Załącznik nr. 2 do Raportu.

Sprawozdanie z badania przez biegłego rewidenta rocznego sprawozdania finansowego Spółki stanowi za-
łącznik nr 3 do Raportu.
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INFORMACJA O STOSOWANIU PRZEZ SPÓŁKĘ 
ZASAD DOBRYCH PRAKTYK6

OŚWIADCZENIE

SPÓŁKI DRAW DISTANCE S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

W PRZEDMIOCIE PRZESTRZEGANIA PRZEZ SPÓŁKĘ ZASAD ZAWARTYCH

W ZAŁĄCZNIKU DO UCHWAŁY NR 293/2010

ZARZĄDU GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. Z DNIA 31 MARCA 2010 R.

„DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK NOTOWANYCH NA NEWCONNECT”.

LP. DOBRA PRAKTYKA STOSOWANIE

1

Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informa-
cyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i  z użyciem 
nowoczesnych technologii oraz najnowszych narzędzi komunikacji 
zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz szeroki i interaktywny 
dostęp do informacji. Spółka korzystając w jak najszerszym stopniu 
z tych metod, powinna zapewnić odpowiednią komunikację z inwe-
storami i analitykami, wykorzystując w tym celu również nowoczesne 
metody komunikacji internetowej, umożliwiać transmitowanie obrad 
walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować 
przebieg obrad i upubliczniać go na stronie internetowej.

Spółka stosuje zapisy tego punktu, przy czym zgodnie z art. 4065 
Kodeksu Spółek Handlowych o możliwości udziału w walnym 
zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektro-
nicznej postanawia zwołujący to zgromadzenie. W takiej sytuacji 
transmisja obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywista 
zapewniona zostanie uczestnikom zgromadzenia. 

2
Spółka powinna zapewnić efektywny dostęp do informacji niezbędnych 
do oceny sytuacji i perspektyw spółki oraz sposobu jej funkcjonowania.

Spółka stosuje zasady przewidziane w tym punkcie.

3

Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej 
informacje w sposób umożliwiający łatwy dostęp do tych informacji. 
Spółka dokonuje aktualizacji informacji umieszczanych na stronie inter-
netowej. W przypadku pojawienia się nowych, istotnych informacji lub 
wystąpienia istotnej zmiany informacji umieszczanych na stronie interne-
towej, aktualizacja powinna zostać przeprowadzona niezwłocznie.

Spółka stosuje zasady przewidziane w tym punkcie.

3.1
Podstawowe informacje o spółce i jej działalności (strona 
startowa).

Spółka zamieszcza na stronie internetowej informacje tego typu.

3.2
Opis działalności Emitenta ze wskazaniem rodzaju działalno-
ści, z której Emitent uzyskuje najwięcej przychodów.

Spółka zamieszcza na stronie internetowej informacje tego typu.

3.3
Opis rynku, na którym działa Emitent, wraz z określeniem pozy-
cji Emitenta na tym rynku.

Spółka zamieszcza na stronie internetowej informacje tego typu.

3.4 Życiorysy zawodowe członków organów spółki. Spółka zamieszcza na stronie internetowej informacje tego typu.

3.5

Powzięte przez zarząd, na podstawie oświadczenia członka 
rady nadzorczej, informacje o powiązaniach członka rady 
nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym akcjami repre-
zentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym 
zgromadzeniu spółki.

Spółka zamieszcza na stronie internetowej informacje tego typu.
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LP. DOBRA PRAKTYKA STOSOWANIE

3

3.6 Dokumenty korporacyjne spółki. Spółka zamieszcza na stronie internetowej informacje tego typu.

3.7 Zarys planów strategicznych spółki. Spółka zamieszcza na stronie internetowej informacje tego typu.

3.8

Opublikowane prognozy wyników finansowych na bieżący 
rok obrotowy, wraz z założeniami do tych prognoz oraz 
korektami do tych prognoz (w przypadku gdy Emitent publikuje 
prognozy).

Emitent nie publikuje prognoz finansowych. 

3.9
Strukturę akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem głównych 
akcjonariuszy oraz akcji znajdujących się w wolnym obrocie.

Spółka zamieszcza na stronie internetowej informacje tego typu.

3.10
Dane oraz kontakt do osoby, która jest odpowiedzialna w spół-
ce za relacje inwestorskie oraz kontakty z mediami.

Spółka zamieszcza na stronie internetowej informacje tego typu.

3.11 Skreślony ----------------------------------

3.12 Opublikowane raporty bieżące i okresowe. Spółka zamieszcza na stronie internetowej informacje tego typu.

3.13
Kalendarz zaplanowanych dat publikacji finansowych rapor-
tów okresowych, dat walnych zgromadzeń, a także spotkań 
z inwestorami i analitykami oraz konferencji prasowych.

Spółka zamieszcza na stronie internetowej informacje tego typu.

3.14

Informacje na temat zdarzeń korporacyjnych, takich jak wy-
płata dywidendy, oraz innych zdarzeń skutkujących nabyciem 
lub ograniczeniem praw po stronie akcjonariusza, z uwzględ-
nieniem terminów oraz zasad przeprowadzania tych operacji. 
Informacje te powinny być zamieszczane w terminie umożliwia-
jącym podjęcie przez inwestorów decyzji inwestycyjnych.

W przypadku pojawienia się informacji tego typu, Spółka zamieści 
je niezwłocznie na stronie internetowej.

3.15 Skreślony ----------------------------------

3.16
Pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem 
obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia 
wraz z odpowiedziami na zadawane pytania.

W przypadku pojawienia się informacji tego typu, Spółka zamieści 
je niezwłocznie na stronie internetowej.

3.17
Informację na temat powodów odwołania walnego zgroma-
dzenia, zmiany terminu lub porządku obrad wraz z uzasadnie-
niem.

Spółka zamieszcza na stronie internetowej informacje tego typu.

3.18
Informację o przerwie w obradach walnego zgromadzenia 
i powodach zarządzenia przerwy.

W przypadku pojawienia się informacji tego typu, Spółka zamieści 
je niezwłocznie na stronie internetowej.

3.19

Informacje na temat podmiotu, z którym spółka podpisała 
umowę o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy ze 
wskazaniem nazwy, adresu strony internetowej, numerów tele-
fonicznych oraz adresu poczty elektronicznej Doradcy.

Spółka nie ma aktualnie zawartej umowy z Autoryzowanym Do-
radcą (Spółka nie jest aktualnie zobowiązana do zawarcia umowy 
z Autoryzowanym Doradcą).

3.20
Informację na temat podmiotu, który pełni funkcję animatora akcji 
Emitenta.

Spółka zamieszcza na stronie internetowej informacje tego typu.

3.21
Dokument informacyjny (prospekt emisyjny) spółki, opublikowa-
ny w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Spółka zamieszcza na stronie internetowej informacje tego typu.

3.22 Skreślony ----------------------------------

4.

Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową, według wyboru 
Emitenta, w języku polskim lub angielskim. Raporty bieżące i okresowe 
powinny być zamieszczane na stronie internetowej co najmniej w tym 
samym języku, w którym następuje ich publikacja zgodnie z przepisami 
obowiązującymi Emitenta.

Emitent prowadzi korporacyjną stronę firmową w języku polskim. Ra-
porty bieżące i okresowe są publikowane, a następnie zamieszczane 
na korporacyjnej stronie internetowej w języku polskim.
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LP. DOBRA PRAKTYKA STOSOWANIE

5.

Spółka powinna prowadzić politykę informacyjną ze szczegól-
nym uwzględnieniem potrzeb inwestorów indywidualnych. W tym 
celu Spółka, poza swoją stroną korporacyjną powinna wykorzy-
stywać indywidualną dla danej spółki sekcję relacji inwestorskich 
znajdującą na stronie www.gpwinfostrefa.pl.

Spółka stosuje zasady przewidziane w tym punkcie.

6.

Emitent powinien utrzymywać bieżące kontakty z przedstawi-
cielami Autoryzowanego Doradcy, celem umożliwienia mu pra-
widłowego wykonywania swoich obowiązków wobec Emitenta. 
Spółka powinna wyznaczyć osobę odpowiedzialną za kontakty 
z Autoryzowanym Doradcą.

Spółka nie ma aktualnie zawartej umowy z Autoryzowanym Doradcą 
(Spółka nie jest aktualnie zobowiązana do zawarcia umowy z Auto-
ryzowanym Doradcą).

7.

W przypadku, gdy w spółce nastąpi zdarzenie, które w ocenie 
Emitenta ma istotne znaczenie dla wykonywania przez Autory-
zowanego Doradcę swoich obowiązków, Emitent niezwłocznie 
powiadamia o tym fakcie Autoryzowanego Doradcę.

Spółka nie ma aktualnie zawartej umowy z Autoryzowanym Do-
radcą (Spółka nie jest aktualnie zobowiązana do zawarcia umowy 
z Autoryzowanym Doradcą).

8
Emitent powinien zapewnić Autoryzowanemu Doradcy dostęp 
do wszelkich dokumentów i informacji niezbędnych do wykony-
wania obowiązków Autoryzowanego Doradcy.

Spółka nie ma aktualnie zawartej umowy z Autoryzowanym Do-
radcą (Spółka nie jest aktualnie zobowiązana do zawarcia umowy 
z Autoryzowanym Doradcą).

9. 

Emitent przekazuje w raporcie rocznym:

9.1. 
Informację na temat łącznej wysokości wynagrodzeń wszyst-
kich członków zarządu i rady nadzorczej.

Spółka stosuje zasadę przewidzianą w tym punkcie.

9.2. 
Informację na temat wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy 
otrzymywanego od Emitenta z tytułu świadczenia wobec Emi-
tenta usług w każdym zakresie.

Spółka nie stosuje zasady przewidzianej w tym punkcie, gdyż taka 
informacja jest objęta tajemnicą handlową. Umowa z Autoryzowa-
nym Doradcą rozwiązana została z dniem 30 listopada 2019 r.

10

Członkowie zarządu i rady nadzorczej powinni uczestniczyć w obra-
dach walnego zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie 
merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego 
zgromadzenia.

Spółka stosuje zasady przewidzianej w tym punkcie.

11

Przynajmniej 2 razy w roku Emitent, przy współpracy Autoryzowanego 
Doradcy, powinien organizować publicznie dostępne spotkanie z inwe-
storami, analitykami i mediami.

Spółka nie stosuje zasady przewidzianej w tym punkcie. Mając 
na uwadze stopień zainteresowania inwestorów i mediów Zarząd 
Spółki podjął decyzje o nie stosowaniu tej praktyki. Na pytania 
ze strony inwestorów i mediów Spółka udziela natychmiastowych 
odpowiedzi. Spółka bierze również udział w wydarzeniach organi-
zowanych przez podmioty trzecie.

12

Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie emisji akcji z prawem po-
boru powinna precyzować cenę emisyjną albo mechanizm jej ustalenia 
lub zobowiązać organ do tego upoważniony do ustalenia jej przed 
dniem ustalenia prawa poboru, w terminie umożliwiającym podjęcie 
decyzji inwestycyjnej.

Spółka stosuje zasady przewidziane w tym punkcie.

13

Uchwały walnego zgromadzenia powinny zapewniać zachowanie 
niezbędnego odstępu czasowego pomiędzy decyzjami powodującymi 
określone zdarzenia korporacyjne a datami, w których ustalane są 
prawa akcjonariuszy wynikające z tych zdarzeń korporacyjnych.

Spółka stosuje zasady przewidziane w tym punkcie.

13a

W przypadku otrzymania przez zarząd Emitenta od akcjonariusza po-
siadającego co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej 
połowę ogółu głosów w spółce, informacji o zwołaniu przez niego 
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w trybie określonym w art. 
399 § 3 Kodeksu spółek handlowych, zarząd Emitenta niezwłocznie 
dokonuje czynności, do których jest zobowiązany w związku z orga-
nizacją i przeprowadzeniem walnego zgromadzenia. Zasada ta ma 
zastosowanie również w przypadku upoważnienia przez sąd rejestrowy 
akcjonariuszy do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia 
na podstawie art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych.

Spółka stosuje zasady przewidziane w tym punkcie.
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14

Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy 
powinny być tak ustalone, aby czas przypadający pomiędzy nimi był 
możliwie najkrótszy, a w każdym przypadku nie dłuższy niż 15 dni ro-
boczych. Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami wymaga 
szczegółowego uzasadnienia.

Spółka stosuje zasady przewidziane w tym punkcie.

15
Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy 
warunkowej może zawierać tylko takie warunki, których ewentualne 
ziszczenie nastąpi przed dniem ustalenia prawa do dywidendy.

Spółka stosuje zasady przewidziane w tym punkcie.

16

Emitent publikuje raporty miesięczne, w terminie 14 dni od zakończenia 
miesiąca. Raport miesięczny powinien zawierać co najmniej:
• informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu ryn-
kowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istot-
ne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Emitenta,
• zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta 
w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem,
• informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, 
choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem,
•kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce 
w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą Emitenta i są istotne z punktu 
widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji 
raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia 
subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany 
termin publikacji raportu analitycznego.

Emitent nie będzie publikował raportów miesięcznych. W opinii 
zarządu Spółki na obecnym etapie rozwoju Draw Distance S.A. 
raporty kwartalne w sposób pełny i właściwy spełniają funkcję 
informacyjną dotyczącą sytuacji finansowej Spółki.

16a

W przypadku otrzymania przez zarząd Emitenta od akcjonariusza po-
siadającego co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej 
połowę ogółu głosów w spółce, informacji o zwołaniu przez niego 
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w trybie określonym w art. 
399 § 3 Kodeksu spółek handlowych, zarząd Emitenta niezwłocznie 
dokonuje czynności, do których jest zobowiązany w związku z orga-
nizacją i przeprowadzeniem walnego zgromadzenia. Zasada ta ma 
zastosowanie również w przypadku upoważnienia przez sąd rejestrowy 
akcjonariuszy do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia 
na podstawie art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych.

Spółka stosuje zasady przewidziane w tym punkcie.

17 Skreślony ----------------------------------
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https://drawdistance.dev/
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