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Informacja prasowa 

Oferta publiczna akcji NanoGroup S.A. 

Cena emisyjna ustalona na 4,75 zł 

Ostatecznie zostanie zaoferowanych 880 000 akcji nowej emisji 

Po zakończeniu budowania księgi popytu, zarząd spółki NanoGroup w porozumieniu z Oferującym ustalił Cenę 
Akcji Oferowanych na 4,75 zł za jedną Akcję Oferowaną.  

Ustalona została także ostateczna liczba Akcji Oferowanych na 880 000 akcji serii F (nowa emisja) oraz 
ostateczna liczba Akcji Oferowanych w poszczególnych transzach. W transzy Inwestorów Indywidualnych 
ostateczna liczba Akcji Oferowanych została ustalona na 840 000 akcji serii F. W transzy Inwestorów 
Instytucjonalnych ostateczna liczba Akcji Oferowanych została ustalona na 40 000 akcji nowej emisji. 

Inwestorzy instytucjonalni będą zapisywać się na akcje w dniach od 30 do 31 października. Przydział akcji jest 
planowany do dnia 3 listopada. 

- Podczas road show spotkaliśmy się z kilkunastoma krajowymi inwestorami instytucjonalnymi, w tym z dużymi 

OFE i TFI. Byli oni zainteresowani spółką i naszymi planami rozwoju projektów biotechnologicznych, jednak ze 

względu na sytuację w ostatnich dniach na rynku kapitałowym, szczególnie w segmencie małych i średnich 

spółek, ostatecznie zgłosili mniejszy niż zakładany popyt na akcje NanoGroup. Chciałbym podkreślić, że 

inwestorzy którzy na etapie spotkań road show nie deklarowali udziału w IPO, są zainteresowani dołączeniem 

do akcjonariatu spółki na kolejnych etapach rozwoju NanoGroup. Ostatecznie, wspólnie z Domem Maklerskim 

Vestor, zarząd podjął decyzję o zmniejszeniu liczby akcji oferowanych i obniżeniu ceny emisyjnej. Przy założeniu, 

że wszystkie oferowane akcje zostaną objęte, wartość oferty wyniesie ok. 4,2 mln zł. Oznacza to mniej środków 

na realizację naszych planów. Mniejsze od zakładanych wpływy z IPO nie będą stanowiły przeszkody w dalszym 

rozwoju obecnych, wiodących projektów badawczych prowadzonych przez spółki z Grupy Nano. Badania 

będziemy kontynuować bez opóźnień. W 2018 rok planowaliśmy wydać na badania w obecnych projektach 

15,3 mln złotych, z czego wkład własny ma wynieść 4,7 mln zł. Wraz ze środkami własnymi spółki i środkami z 

emisji akcji finansowanie wkładu własnego mamy zabezpieczone. Na tym etapie będziemy musieli natomiast 

przesunąć w czasie lub zrezygnować z akwizycji i rozwoju naszego zaplecza laboratoryjnego. Zrobiliśmy 

pierwszy krok w pozyskaniu finansowania od inwestorów giełdowych i uważam, że jest to dobry początek 

otwierający drogę do kolejnych rund finansowania, gdy będziemy z naszymi projektami na dalszych etapach 

badań – mówi Marek Borzestowski, Prezes Zarządu NanoGroup S.A. 

NanoGroup S.A. – to Grupa rozwijająca projekty biotechnologiczne i medyczne oparte o nanotechnologię, 

których zastosowanie może okazać się przełomowe dla onkologii, transplantologii i krwiodawstwa. 

W skład NanoGroup wchodzą trzy spółki zależne działające od kilku lat (NanoVelos S.A., NanoSanguis S.A., 

NanoThea S.A.), w których prowadzony jest rozwój pięciu zaawansowanych projektów biotechnologicznych, w 

tym trzy są na etapie badań przedklinicznych. NanoGroup koordynuje i nadzoruje działania poszczególnych 

spółek zależnych, będąc ośrodkiem, w którym podejmowane są decyzje dotyczące tworzenia i realizacji strategii 

rozwoju. Zespół kierujący spółką NanoGroup to profesjonaliści z dziedziny biotechnologii, medycyny i biznesu. 

Razem z Markiem Borzestowskim, który był współzałożycielem i wieloletnim szefem Wirtualnej Polski, w 



zarządzie kluczową rolę pełnią prof. Tomasz Ciach – utytułowany naukowiec (twórca ponad 20 patentów) i 

ekspert z dziedziny nanotechnologii, który w spółce odpowiada za rozwój projektów badawczych oraz dr n. 

med. Adam Kiciak odpowiedzialny za koordynację badań przedklinicznych i klinicznych.  

NanoVelos S.A. rozwija projekt polegający na stworzeniu innowacyjnej platformy transportu leków, który 

zaaplikowany do istniejących leków onkologicznych będzie mógł poprawić ich działanie przez celowany 

transport substancji czynnej do nowotworu, przy jednoczesnej redukcji toksycznego wpływu substancji czynnej 

na pozostałą część organizmu.  

NanoSanguis S.A. prowadzi dwa projekty nanotechnologiczne. Pierwszy z nich to Organ farm – system 

długoterminowego przechowywania organów ex vivo (poza organizmem) poprzez opracowanie produkcji płynu 

perfuzyjnego. Drugim projektem jest opracowanie syntetycznego nośnika naśladującego funkcje czerwonych 

krwinek o długim okresie krążenia w organizmie i długim okresie przydatności do użycia (2 lata). 

NanoThea S.A. prowadzi rozwój biopolimerowych nanocząsteczek wykorzystywanych w zaawansowanej, 

wczesnej diagnostyce nowotworowej pozwalających na zwiększenie precyzji diagnostyki PET (pozytonowej 

tomografii emisyjnej) oraz zwiększenie jej dostępności. Technologia opracowana przez NanoThea umożliwi 

połączenie dwóch metod diagnostycznych PET oraz MR (rezonans magnetyczny) oraz połączenie diagnostyki z 

radioterapią.  

NanoGroup prowadzi badania nad rozwiązaniem bardzo ważnych problemów medycznych, między innymi 

pracuje nad nową terapią onkologiczną, która zwiększy efektywność leczenia nowotworów przy jednoczesnym 

ograniczeniu skutków ubocznych dla pacjentów. Tym rozwiązaniem jest system transportu leków z 

zastosowaniem nanocząstek opracowany przez NanoVelos, dzięki któremu można precyzyjnie dostarczyć lek do 

komórek nowotworowych i przynajmniej dwukrotnie zwiększyć akumulację leku w tkance nowotworowej. 

Prowadzone przez NanoGroup badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nowoczesnych technologii 

medycznych takich jak biotechnologia, nanotechnologia, farmakologia oraz diagnostyka medyczna, 

finansowane są ze środków własnych oraz publicznych dostępnych w ramach grantów i programów UE. 

Bezzwrotne finansowanie ze środków publicznych umożliwia NanoGroup uzyskanie dźwigni na prowadzonych 

projektach badawczo – rozwojowych sięgających 4-krotności wkładów własnych. Wartość otrzymanych dotacji 

wyniosła dotychczas blisko 30 mln zł. 

Model biznesowy NanoGroup zakłada sprzedaż licencji do wyników projektów w zakresie technologii 

medycznych na wczesnym etapie ich rozwoju, tj. w fazie przedklinicznej i pierwszej fazie klinicznej, do 

międzynarodowych firm biotechnologicznych i koncernów farmaceutycznych. W celu zwiększenia 

prawdopodobieństwa udanej transakcji sprzedaży licencji już prowadzone są poszukiwania partnerów do 

zawarcia umów partneringowych wśród międzynarodowych firm farmaceutycznych. 

Biotechnologia jest obecnie jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się dziedzin na świecie ze względu na 

wzrost zapotrzebowania na specjalistyczne leki, w szczególności onkologiczne oraz na starzenie się 

społeczeństw krajów zamożnych. Leki przeciwnowotworowe stanowią obecnie najintensywniej badaną grupę 

leków w naukach biomedycznych (obecnie w trakcie opracowywania znajduje się łącznie ponad 6 200 leków, a 

wśród opracowywanych terapii ponad 30% to leki o zastosowaniu onkologicznym). Widoczny jest obecnie 

globalny trend, gdzie firmy farmaceutyczne ograniczają wydatki własnych ośrodków badawczych preferując 

zakup technologii rozwijanych przez mniejsze firmy biotechnologiczne. 

 
Dodatkowych informacji udziela: 
Michał Wierzchowski, cc group 
tel. +48 531 613 067 
e-mail: michal.wierzchowski@ccgroup.pl  

 
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny lub reklamowy. Nie stanowi on podstawy do podjęcia decyzji 

inwestycyjnych dotyczących nabywania papierów wartościowych, w szczególności nie stanowi oferty ani propozycji nabycia 

akcji. Jedynym dokumentem, którego treść może stanowić podstawę do podejmowania decyzji o nabywaniu akcji 

NanoGroup S.A. jest zatwierdzony w dniu 13 października 2017 przez Komisję Nadzoru Finansowego i opublikowany na 

stronie internetowej emitenta www.nanogroup.eu/oferta-publiczna prospekt emisyjny akcji NanoGroup S.A.  

http://www.nanogroup.eu/oferta-publiczna

