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1. INFORMACJE NA TEMAT WYSTĄPIENIA TENDENCJI I ZDARZEŃ W OTOCZENIU RYNKOWYM, KTÓRE W OCENIE 

SPÓŁKI NANOTEL S.A. MOGĄ MIEĆ W PRZYSZŁOŚCI ISTOTNE SKUTKI DLA KONDYCJI FINANSOWEJ ORAZ 

OSIĄGANYCH PRZEZ NIĄ WYNIKÓW FINANSOWYCH 

W dniu 15 listopada 2013 roku została zawarta umowa inwestycyjna pomiędzy NANOTEL S.A., Danielem 

Wojnarowiczem i Martą Świst (Akcjonariuszami Dominującymi) z jednej strony a spółką Bridge le Pont Investment 

House S.A. oraz spółką Blue Tax Group S.A. (Inwestorami) z drugiej strony. Zgodnie z w/w umową, Spółka 

zobowiązała się do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia NANOTEL S.A. celem podwyższenia kapitału 

zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego i skierowania oferty nabycia nowych akcji do Inwestorów.  

W przypadku podjęcia przez NWZ wskazanej powyżej uchwały, kapitał zakładowy Spółki zostanie przez Zarząd 

Emitenta podwyższony w ramach dwóch kolejnych emisji prywatnych, w których łącznie subskrypcja będzie 

obejmowała 20% obecnej liczby akcji Spółki, z czego każdy z Inwestorów obejmie połowę subskrybowanych akcji 

oferowanych w każdej z emisji. Wartość nominalna każdej akcji wynosi 0,10 PLN. Cena, po której akcje nowej emisji 

zostaną objęte przez Inwestorów, zostanie określona w uchwale Zarządu Spółki, w wysokości nie wyższej niż 2 PLN za 

akcję. Strony w umowie inwestycyjnej uzgodniły, że docelowo nowe akcje NANOTEL S.A zostaną wprowadzone do 

obrotu na NewConnect. Umowa inwestycyjna, została zawarta z zastrzeżeniem spełnienia się warunku 

zawieszającego, tj. wyrażenia przez jeden z banków, z którym Emitent zawarł wcześniej umowę kredytową, na 

zmianę struktury akcjonariatu Spółki. W dniu 18 listopada br. NANOTEL S.A. powziął informację o udzieleniu przez 

bank, o którym mowa powyżej, zgody na zmianę struktury akcjonariatu Spółki w wyniku planowanego podwyższenia 

kapitału zakładowego. 

 Celem umowy inwestycyjnej jest ustanowienie trwalej formuły współdziałania mającego na celu rozwój 

Emitenta w zakresie dotychczasowego przedmiotu działalności, nie wykluczając strategicznego rozszerzenia jej 

działalności na nowe obszary w przyszłości. Emitent po zawarciu tej umowy będzie miał możliwości realizacji szeregu 

kontraktów związanych z wykonawstwem światłowodowych sieci szerokopasmowych, których zawarcie uzależnione 

jest od możliwości ich finansowania. Inwestorzy zobowiązali się w umowie czynnie wspierać Emitenta w jego 

rozwoju, a zwłaszcza w działaniach związanych z pozyskiwaniem środków finansowych niezbędnych do realizacji tych 

działań. Akcjonariusze Dominujący jak i Inwestorzy będą dążyć do dynamicznego wzrostu wartości Spółki, którego 

celem będzie przejście z rynku NewConnect na rynek główny w perspektywie kilku lat. Zawarcie powyższej umowy 

będzie miało bardzo istotny pozytywny wpływ na rozwój Spółki w kolejnych latach. Spółka jednocześnie informuje, iż 

prowadzi zaawansowane rozmowy z podmiotami, dla których NANOTEL S.A. mógłby być wykonawcą linii 

światłowodowych na innych obszarach Polski. Budowa linii światłowodowych w Polsce realizowana jest w ramach 

pozyskanych środków finansowych z Unii Europejskiej z lat 2007-2013 i będzie kontynuowana w nowym rozdaniu na 

lata 2014-2020. 
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W związku z zawarciem w/w umowy inwestycyjnej Zarząd NANOTEL S.A. w dniu 20 grudnia 2013 roku ogłosił 

zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Małgorzata 

Lenart, Ilona Roczniak s.c. we Wrocławiu przy ul. Św. Mikołaja 8-11. Przedmiotem Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Spółki będzie przede wszystkim podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do 

podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 24 000 zł oraz podjęcie uchwały w sprawie 

wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek 

NewConnect) organizowanym przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wyemitowanych w 

ramach kapitału docelowego akcji oraz dematerializację tych akcji.  

Ponadto, w listopadzie br. Zarząd NANOTEL S.A. otrzymał oświadczenie Pani Renaty Wojnarowicz o rezygnacji z 

pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej NANOTEL S.A ze skutkiem na dzień 25.11.2013 roku. W dniu 26 listopada 

br.  Rada Nadzorcza Spółki na podstawie §15 ust. 3 Statutu podjęła uchwałę w sprawie uzupełnienia składu Rady 

Nadzorczej w drodze kooptacji Ryszarda Radomskiego. 

2. ZESTAWIENIE WSZYSTKICH RAPORTÓW BIEŻĄCYCH ZA LISTOPAD 2013 R. 

2.1. Raporty EBI 

Data publikacji Nr raportu Temat 

14.11.2013 51/2013 Raport miesięczny za październik 2013r. 

14.11.2013 52/2013 Raport okresowy za III kwartał 2013r. 

15.11.2013 53/2013 Zawarcie umowy inwestycyjnej 

18.11.2013 54/2013 Spełnienie warunku umowy inwestycyjnej 

22.11.2013 55/2013 
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nanotel S.A. 
wraz z projektami uchwał oraz proponowanymi zmianami Statutu Spółki  

25.11.2013 56/2013 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej 

26.11.2013 57/2013 Powołanie Członka Rady Nadzorczej 

2.2. Raporty ESPI 

Data publikacji Nr raportu Temat 

22.11.2013 4/2013 
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nanotel S.A. 
wraz z projektami uchwał oraz proponowanymi zmianami Statutu Spółki  

3. KALENDARZ INWESTORA 

Do 14 stycznia 2014 roku – publikacja raportu miesięcznego NANOTEL S.A. za grudzień 2013 roku. 

 

Podstawa prawna: 

Niniejszy dokument Zarząd Spółki NANOTEL S.A. przekazuje do publicznej wiadomości zgodnie z pkt. 16 Załącznika do 

Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 roku: "Dobre 

Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect". 

http://www.newconnect.pl/index.php?page=1045&ph_main_content_start=show&ncc_index=NAN&id=56741&id_tr=1
http://www.newconnect.pl/index.php?page=1045&ph_main_content_start=show&ncc_index=NAN&id=56741&id_tr=1
http://www.newconnect.pl/index.php?page=raporty_spolek_ESPI&ph_main_content_start=show&ph_main_content_id=54254
http://www.newconnect.pl/index.php?page=raporty_spolek_ESPI&ph_main_content_start=show&ph_main_content_id=54254

