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Treść raportu: 

 
Zarząd Spółki NanoGroup S.A. "Spółka" informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 21  
listopada 2017 r. Spółka otrzymała faksem uchwałę nr 789/17 Zarządu Krajowego 
Depozytu Papierów Wartościowych S.A. "Zarząd KDPW" z dnia 20 listopada 2017 r., 
zgodnie z którą Zarząd KDPW postanowił: 
 
1. zarejestrować w depozycie papierów wartościowych następujące akcje zwykłe na 
okaziciela Spółki o wartości nominalnej 1,00 zł jeden każda, w tym: 
a. 4.380.000 cztery miliony trzysta osiemdziesiąt tysięcy akcji serii A, 
b. 2.090.020 dwa miliony dziewięćdziesiąt tysięcy dwadzieścia akcji serii B, 
c. 1.050.000 jeden milion pięćdziesiąt tysięcy akcji serii C, oraz 
d. 4.570.000 cztery miliony pięćset siedemdziesiąt tysięcy akcji serii D, 
i oznaczyć je kodem PLNNGRP00011 pod warunkiem dopuszczenia tych akcji  
do obrotu na rynku regulowanym, z zastrzeżeniem, że zarejestrowanie tych akcji 
nastąpi w terminie trzech dni od otrzymania przez Krajowy Depozyt Papierów 
Wartościowych S.A. dokumentów potwierdzających dopuszczenie tych akcji  
do obrotu. 
 
2. zarejestrować w dniu 22 listopada 2017 roku w depozycie papierów wartościowych 
880.000 osiemset osiemdziesiąt tysięcy praw do akcji zwykłych na okaziciela serii F 
Spółki o wartości nominalnej 1,00 zł każda, które oznaczono kodem PLNNGRP00037. 
 
Podstawa prawna 
art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach 
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o 
spółkach publicznych Dz.U. z 2016 poz. 1639 ze zm. w związku z § 34 ust. 1 pkt. 1 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji 
bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz 
warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa 
państwa niebędącego państwem członkowskim Dz.U. z 2014 poz. 133 ze zm. 

 
Osoby reprezentujące Spółkę: 
 
Marek Borzestowski – Prezes Zarządu 
Adam Kiciak – Członek Zarządu 

 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i 
okresowe 
  


