SUPLEMENT NR 1
z dnia 16 października 2020 roku
do Memorandum Informacyjnego NanoGroup S.A.
opublikowanego w dniu 13 października 2020 r.
w związku z ofertą publiczną do nie więcej niż 2.791.313 Akcji Serii H
UWAGA: Pojęcia pisane wielką literą w niniejszym suplemencie nr 1 mają znaczenie określone w Memorandum
Informacyjnym - w pkt. 6.3 „Definicje i objaśnienia Skrótów”.
Niniejszy suplement nr 1 do Memorandum Informacyjnego (dalej: „Suplement”) został sporządzony i
udostępniony do publicznej wiadomości zgodnie z art. 37b ust. 6 Ustawy o ofercie publicznej w związku
z zaistnieniem znaczących czynników mogących wpłynąć na ocenę oferowanych papierów wartościowych,
zaistniałych w okresie od udostępnienia Memorandum Informacyjnego do publicznej wiadomości.
Zdarzeniem, które - w ocenie Emitenta - może mieć wpływ na ocenę Akcji Serii H jest powzięcie przez Emitenta
w dniu 15 października 2020 roku informacji o potwierdzeniu odbioru dokumentacji techniczno-technologicznej
od firmy Marion Sp z o.o. na przygotowanie przez NanoSanguis S.A. (spółkę zależną od Emitenta) prototypu
maseczek chirurgicznych z powłoką o właściwościach przeciwdrobnoustrojowych.
Suplement został udostępniony do publicznej wiadomości w taki sam sposób, w jaki zostało udostępnione
Memorandum Informacyjne, to jest na stronach internetowych Emitenta i Koordynatora Oferty.
Suplement publikowany jest przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Akcje Serii H. Z uwagi na powyższe
prawo akcjonariusza do wycofania zgody na subskrypcję Akcji Serii H po udostępnieniu niniejszego Suplementu
nie ma zastosowania.
W treści Memorandum Informacyjnego wprowadza się następujące zmiany:
Str. 82 pkt. 4.19 Memorandum
Na końcu punktu dopisuje się nowy tiret o treści:
 W dniu 15 października 2020 r. Emitent otrzymał od firmy Marion Sp z o.o. potwierdzenie odbioru
dokumentacji techniczno-technologicznej na przygotowanie przez NanoSanguis S.A. (spółkę zależną od
Emitenta) prototypu maseczek chirurgicznych z powłoką o właściwościach przeciwdrobnoustrojowych,
tym samym kończąc etap opracowania technologii produktu. Obecnie trwają prace nad procesem
certyfikacji oraz uruchomienia linii produkcyjnej maseczek.
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