
PCI-13532, 15533        Warszawa, dnia 18 stycznia 2019 r. 

 

 

GPV I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych 
z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 22, (00-133), wpisany do 
rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy 
w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod nr RFi 1395, 
identyfikator krajowy: PLFIZ000351 – [dalej jako: „GPV I”, „Fundusz”]; 

reprezentowany przez: 

Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 

z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 22, (00-133) 

KRS:0000206615, NIP:1070000939 – [dalej: „Towarzystwo”, „TFI”]. 

 

 

 

NanoGroup S.A. 

ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa 

REGON: 365989838, NIP: 521-37-57-847 

[dalej jako: „NanoGroup”, Spółka”] 

kontakt@nanogroup.eu, info@nanogroup.eu 

o.chudobinska@nanogroup.eu 

 

Komisja Nadzoru Finansowego 

Departament Nadzoru Obrotu 

pl. Powstańców Warszawy 1 

00-950 Warszawa 

znaczne.pakiety@knf.gov.p 

 

 

ZAWIADOMIENIE w trybie art. 69 ust. 1 Ustawy1 

o zmianie dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce NanoGroup S.A. 

Działając w imieniu Towarzystwa, występującego jako organ zarządzanego Funduszu, w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2) 

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 2018 r., poz. 512) [dalej jako: „Ustawa”], 

niniejszym zawiadamiamy o: zmniejszeniu dysponowaną przez GPV I ogólną liczbą głosów w NanoGroup – 

poniżej progu 33 %. 

Zmiana stanu posiadania dysponowaną liczbą głosów w NanoGroup, poniżej progu 33 %, nastąpiła z dniem 14 

stycznia 2019 r., na skutek rejestracji przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji, 

które to nie zostały objęte przez Fundusz [dalej jako „Transakcja”], zwiększając tym samym ogólną liczbę głosów 

przy zachowaniu dotychczasowej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki posiadanych przez 

Fundusz.

1ustawa 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 2018 r., poz. 512) 
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PRZED przeprowadzeniem Transakcji: 

Fundusz posiadał bezpośrednio, 4.570.000 (cztery miliony pięćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji Spółki, 

reprezentujących 35,24 % kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 4.570.000 (cztery miliony 

pięćset siedemdziesiąt tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, stanowiących 35,24% 

ogólnej liczby głosów w Spółce. 

 

PO przeprowadzeniu Transakcji: 

Fundusz posiadał bezpośrednio, 4.570.000 (cztery miliony pięćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji Spółki, 

reprezentujących 32,74 % kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 4.570.000 (cztery miliony 

pięćset siedemdziesiąt tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, stanowiących 32,74% 

ogólnej liczby głosów w Spółce. 

 

Dodatkowo informujemy, że: 

1) nie istnieją podmioty zależne od Funduszu posiadające akcje Spółki; 
2) nie istnieją inne niż Fundusz, fundusze inwestycyjne zarządzane przez TFI, które posiadałyby akcje Spółki; 
3) w odniesieniu do Funduszu nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o ofercie; 
4) nie przysługuje Funduszowi prawo głosu z akcji Spółki w związku z sytuacjami określonymi w art. 69 ust. 4 pkt 

7 – 9 Ustawy o ofercie. 
 

 

W imieniu Towarzystwa 

zarządzającego Funduszem 

Dariusz Chmielewski 

Inspektor Nadzoru 

Copernicus Capital TFI. S.A. 


