
DARK POOL ONE SPÓŁKA AKCYJNA

Dark Pool One Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ulicy Pańskiej 98/104, 00-837 Warszawa, wpisaną do rejestru

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000907341, NIP: 5272962589 („Spólka”).

Informacja o dokonaniu w dniu 9 i 22 lutego 2022 r. przydziału Akcji

(„Informacja”)

Niniejsza Informacja została sporządzona w związku z prowadzoną ofertą publiczną akcji serii B,

C i D, na podstawie art. 37a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach

wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach

publicznych oraz na podstawie dokumentów zawierających informacje o ofercie publicznej, w

rozumieniu art. 2 lit. d. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia

14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną

papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia

Dyrektywy 2003/71/WE.

W dniu 9 lutego 2022 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę nr 1 w sprawie przydziału akcji nowej

emisji serii B. Zgodnie z uchwałą nr 1, Zarząd Spółki dokonał przydziału 11.401 (jedenaście

tysięcy czterysta jeden) akcji serii B.

W dniu 22 lutego 2022 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę nr 1 w sprawie przydziału akcji nowej

emisji serii C. Zgodnie z uchwałą nr 1, Zarząd Spółki dokonał przydziału 9.840 (dziewięć tysięcy

osiemset czterdzieści) akcji serii C.

W dniu 22 lutego 2022 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę nr 2 w sprawie przydziału akcji nowej

emisji serii D. Zgodnie z uchwałą nr 2, Zarząd Spółki dokonał przydziału 668 (sześćset

sześćdziesiąt osiem) akcji serii D.



Spółka poinformowała Komisję Nadzoru Finansowego o dokonanym przydziale akcji serii B, C i

D. Uchwała Zarządu nr 1 z dnia 9 lutego 2022 r. oraz uchwały Zarządu nr 1 i 2 z dnia 22 lutego

2022 r. są udostępnione w siedzibie Spółki do dnia 16 marca 2022 r.

W związku z podjętymi uchwałami, o których mowa powyżej Spółka informuje, że wykazy

subskrybentów, o których mowa w art. 439 Kodeksu spółek handlowych, zostały wyłożone w

siedzibie Spółki i są dostępne do wglądu subskrybentów w ciągu trzech tygodni od dnia

publikacji niniejszej informacji, tj. do dnia 16 marca 2022 r.

Ponadto osoby, którym akcje nie zostały przydzielone są wezwane do odbioru wpłaconych kwot

na warunkach i w terminie wskazanym w informacji przesłanej na adres do doręczeń

elektronicznych podany w formularzu zapisu na akcje.


