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Treść raportu: 

 

 Zarząd NanoGroup S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 14 

stycznia 2019 roku Spółka powzięła wiedzę o dokonaniu przez Sąd Rejonowy 
dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego w dniu 14 stycznia 2019 roku rejestracji podwyższenia 
kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii G oraz zmianie 

Statutu Spółki (par. 7 ust 2 i ust. 3, zgodnie z uchwałą nr 18 Zwyczajnego 
Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 czerwca 2018 roku przekazaną przez 
Spółkę do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 18/2018).  

Zarejestrowany kapitał zakładowy Emitenta  wynosi 13 956 570,00 zł i dzieli 

sie ̨ na złotych i dzieli się na: 

(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;  

(f)  986.550 (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt sześć́ tysięcy pięćset 

pięćdziesiąt) akcji serii G o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) 

każda.  

Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji wynosi 

13 956 570. 

 W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Spółka przekazuje treść 

tekstu jednolitego Statutu Spółki.  

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 1 w zw. z § 6 Rozporządzenia 

Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku 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 2018 r., poz. 

757). 

          

 

 

 

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

okresowe 

  



 


