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ZAWIADOMIENIE 

 
Na podstawie 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 2005 r. 
Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.), ja niżej podpisany Tomasz Ciach zawiadamiam o zmniejszeniu poniżej progu 33 
i 1/3% mojego udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w NanoGroup. Zmiana 
udziału posiadanej liczby akcji oraz udziału w ogólnej liczbie głosów w NanoGroup, nastąpiła na skutek 
rejestracji w dniu 14 stycznia 2019 roku przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji 
serii G, które to nie zostały objęte przeze mnie (dalej zwane jako „Podwyższenie”). 
Przed Podwyższeniem posiadałem jako Tomasz Ciach 4.380.000 (cztery miliony trzysta osiemdziesiąt tysięcy) 
akcji Spółki, które stanowiły 33,77% udziału w kapitale zakładowym i dawały prawo do 4.380.000 (czterech 
milinów trzystu osiemdziesięciu tysięcy) głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowiło 33,77% w ogólnej 
liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.   
Po dokonaniu Podwyższenia posiadam jako Tomasz Ciach 4.380.000 (cztery miliony trzysta osiemdziesiąt 
tysięcy) akcji Spółki, które stanowią 31,38 % udziału w kapitale zakładowym i dają prawo do 4.380.000 (czterech 
milinów trzystu osiemdziesięciu tysięcy) głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 31,38 % w ogólnej liczbie 
głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Nie istnieją podmioty zależne od mojej osoby, które posiadałyby akcje 
Spółki. 
Nie posiadam instrumentów finansowych, które po upływie terminu zapadalności bezwarunkowo uprawniałyby 
lub zobowiązywałyby ich posiadacza do nabycia akcji z prawami głosu wyemitowanych przez Spółkę. 
 

Z poważaniem  
Tomasz Ciach 
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