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KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY nr 1  

z dnia 02 lipca 2021 roku 

do Dokumentu Ofertowego 

Forestlight Games S.A. 

 

z siedzibą w Warszawie przy ul. Bluszczańskiej 76 paw. 6, 00-712 Warszawa 

KRS 0000887767 

www.forestlightgames.com   

sporządzonego w związku z ofertą publiczną 240.000 akcji na okaziciela serii B 

o wartości nominalnej 0,10 zł każda 

 

UWAGA:  Pojęcia pisane wielką literą w niniejszym komunikacie aktualizującym mają znaczenie 

określone w Dokumencie Ofertowym sporządzonym w związku z Ofertą publiczną 

przeprowadzaną w trybie określonym w art. 37a Ustawy o ofercie - w punkcie 10. 

„Definicje i objaśnienia skrótów”. 

 

Niniejszy komunikat aktualizujący został sporządzony i udostępniony do publicznej wiadomości  
zgodnie z punktem Wstępu do Dokumentu Ofertowego zatytułowanym „Tryb informowania o 

zmianie danych zawartych w Dokumencie w okresie jego ważności”. 

 

Komunikat aktualizujący dotyczy podjęcia w dniu 02 lipca 2021 roku uchwały w sprawie 

przedłużenia terminu subskrypcji Akcji Serii B.  

 

W treści Dokumentu Ofertowego wprowadza się następujące zmiany: 

Zmiana nr 1: s. 32 pkt 2.4. Termin otwarcia i zamknięcia oferty publicznej   

Było: 

  

CZYNNOŚĆ 

 

TERMIN 

Publikacja Dokumentu Ofertowego 16 czerwca 2021 r. 

Przyjmowanie Zapisów na Akcje Serii B 17 czerwca 2021 r. – 2 lipca 2021 r. 

Dzień Przydziału Akcji Serii B 6 lipca 2021 r. 

http://www.forestlightgames.com/
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Jest: 

 

CZYNNOŚĆ 

 

TERMIN 

Publikacja Dokumentu Ofertowego 16 czerwca 2021 r. 

Przyjmowanie Zapisów na Akcje Serii B 17 czerwca 2021 r. – 16 lipca 2021 r. 

Dzień Przydziału Akcji Serii B 20 lipca 2021 r. 

 

Zmiana nr 2: s. 52 pkt 5.3. Czynniki ryzyka związane z rynkiem kapitałowym: „Ryzyko 

związane z niedojściem do skutku emisji Akcji Serii B Emitenta”. 

Było: 

Ryzyko związane z niedojściem do skutku emisji Akcji Serii B Emitenta 

Emisja Akcji Serii B nie dojdzie do skutku w przypadku, gdy: 

• do dnia zamknięcia subskrypcji Akcji Serii B w terminach określonych w Dokumencie 

Ofertowym, nie zostanie objęta zapisem oraz należycie opłacona przynajmniej jedna Akcja 

Serii B; 

• Zarząd Emitenta nie zgłosi podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru do dnia 7 

sierpnia 2021 r.;  

• sąd rejestrowy prawomocnym postanowieniem odmówi zarejestrowania podwyższenia 

kapitału zakładowego Emitenta dokonanego poprzez emisję Akcji Serii B. 

 

Jest: 

Ryzyko związane z niedojściem do skutku emisji Akcji Serii B Emitenta 

Emisja Akcji Serii B nie dojdzie do skutku w przypadku, gdy: 

• do dnia zamknięcia subskrypcji Akcji Serii B w terminach określonych w Dokumencie 

Ofertowym, nie zostanie objęta zapisem oraz należycie opłacona przynajmniej jedna Akcja 

Serii B; 

• Zarząd Emitenta nie zgłosi podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru do dnia 20 

sierpnia 2021 r.;  

• sąd rejestrowy prawomocnym postanowieniem odmówi zarejestrowania podwyższenia 

kapitału zakładowego Emitenta dokonanego poprzez emisję Akcji Serii B. 

 

 

 

Warszawa, dnia 02 lipca 2021 roku 

Tomasz Mazur 

Prezes Zarządu Forestlight Games S.A. 
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