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Podstawa 
prawna:  
 

 

Treść raportu: 
 
NanoGroup S.A.  ("Spółka") informuje o otrzymaniu uchwały Nr 1524/2017 Zarządu 
Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW") z dnia 19 grudnia 
2017r. w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW 
akcji zwykłych na okaziciela serii A,B,C,D oraz F Spółki.  
Na podstawie § 38 ust. 1 i ust. 3 Regulaminu GPW oraz § 2 ust. 1 Działu IV 
Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w systemie UTP, Zarząd GPW postanowił 
wprowadzić z dniem 21 grudnia 2017 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na 
rynku podstawowym  następujące  akcje zwykłych na okaziciela: 
(a) 4.380.000 (cztery miliony trzysta osiemdziesiąt tysięcy) akcji serii A o wartości 
nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda; 
(b) 2.090.020 (dwa miliony dziewięćdziesiąt tysięcy dwadzieścia) akcji serii B o 
wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda; 
(c) 1.050.000 (jeden milion pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii C o wartości nominalnej 
1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda; 
(d) 4.570.000 (cztery miliony pięćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji serii D o wartości 
nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda; 
(e) 880.000 (osiemset osiemdziesiąt tysięcy) akcji serii F o wartości nominalnej 
1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda.  
Wyżej wymienione akcje Spółki zostały oznaczone przez Krajowy Depozyt Papierów 
Wartościowych S.A. kodem "PLNNGRP00037" oraz notowane będą w systemie 
notowań ciągłych pod nazwą skróconą "NANOGROUP" i oznaczeniem "NNG".  
 
Podstawa prawna: § 34 ust. 1 pkt 2-3 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. 2009, nr 33, poz. 259).  

 

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

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

  


