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Treść raportu: 
 

Zarząd NanoGroup S.A. („Emitent”, „Spółka”) w uzupełnieniu raportu ESPI nr 2/2017  
z dnia 21 listopada 2017 roku podaje do publicznej wiadomości informację 
uzupełniającą w zakresie informacji zawartych w pkt. 12 i 13 dotyczących kosztów 
związanych z przeprowadzoną ofertą publiczną: 
 
12. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów 
poniesionych w związku z przeprowadzeniem Oferty, ze wskazaniem wysokości 
kosztów według ich tytułów:  
 
Łączny koszt 1 179 122 zł  (jeden milion sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sto 
dwadzieścia dwa złote), w tym: 
 
a) koszty przygotowania i przeprowadzenia Oferty: 411 750 zł (czterysta jedenaście 
tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych); 
 
b) koszty wynagrodzenia subemitentów - nie dotyczy; 
 
c) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 
654 894 zł  (sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset dziewięćdziesiąt cztery 
złote); 
 
d) koszty promocji Oferty: 112 478 zł (sto dwanaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt 
osiem złotych); 
 
Koszty emisji Akcji serii F pomniejszą kapitał zapasowy Spółki powstały z nadwyżki 
ceny emisyjnej Akcji serii F nad ich wartością nominalną. 
 
13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną Akcję serii F 
objętą subskrypcją:   
 
Średni koszt poniesiony przez Spółkę przypadający na jedną Akcję serii F wynosi 1,34 
zł. 
 
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 §33 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w 
sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów 

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

  



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 


