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NanoGroup Spółka Akcyjna 
 

(spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (02-532), ul. Rakowiecka 36, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000649960) („Emitent”, „Spółka”) 

 

Komunikat aktualizujący nr 2 
z dnia 31 października 2017 roku 

do prospektu emisyjnego spółki NanoGroup S.A. 
zatwierdzonego dnia 13 października 2017 roku  

 („Prospekt”) 

Niniejszy komunikat aktualizujący nr 2 do Prospektu został sporządzony na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie 
publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. 
2016, poz. 1639 z późn. zm.).  

Niniejszy komunikat aktualizujący został sporządzony w związku ze zmianą harmonogramu Oferty w zakresie dotyczącym terminu przyjmowania 
zapisów i wpłat w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych oraz terminu przydziału Akcji.  

Część I – Podsumowanie, str. 25, pkt E.3. i Część IV – Dokument ofertowy, str. 231, pkt 5.1.3., było: 

Harmonogram oferty 

do 16.10.2017 r. Podanie do publicznej wiadomości maksymalnej ceny 

od 17.10.2017 r. do 25.10.2017 r. Przyjmowanie zapisów i wpłat w Transzy Inwestorów Indywidualnych 

od 17.10.2017 r. do 26.10.2017 r. Proces budowy księgi popytu 

do 27.10.2017 r. Podanie do publicznej wiadomości ceny ostatecznej, ostatecznej liczby Akcji Oferowanych ogółem oraz 
ostatecznej liczby Akcji Oferowanych w poszczególnych transzach 

od 30.10.2017 r. do 31.10.2017 r. Przyjmowanie zapisów i wpłat w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych 

do 3.11.2017 r. Planowany Przydział Akcji w Transzy Inwestorów Indywidualnych za pośrednictwem GPW 

do 3.11.2017 r. Przydział Akcji w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych 

Jest: 

Harmonogram oferty 

do 16.10.2017 r. Podanie do publicznej wiadomości maksymalnej ceny 

od 17.10.2017 r. do 25.10.2017 r. Przyjmowanie zapisów i wpłat w Transzy Inwestorów Indywidualnych 

od 17.10.2017 r. do 26.10.2017 r. Proces budowy księgi popytu 

do 27.10.2017 r. Podanie do publicznej wiadomości ceny ostatecznej, ostatecznej liczby Akcji Oferowanych ogółem oraz 
ostatecznej liczby Akcji Oferowanych w poszczególnych transzach 

od 30.10.2017 r. do 07.11.2017 r. Przyjmowanie zapisów i wpłat w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych 

do 9.11.2017 r. Planowany Przydział Akcji w Transzy Inwestorów Indywidualnych za pośrednictwem GPW 

do 9.11.2017 r. Przydział Akcji w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych 

 


