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Genomtec S.A. z siedzibą we Wrocławiu

Złożenie do Komisji Nadzoru Finansowego wniosku o zatwierdzenie prospektu
emisyjnego Spółki Genomtec S.A.
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne
Zarząd Spółki Genomtec S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) w nawiązaniu do
raportu bieżącego ESPI nr 19/2021 z dnia 16 sierpnia 2021 roku, w którym poinformował o
rozpoczęciu procesu ubiegania się o dopuszczenie akcji Spółki do obrotu na rynku
regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej:
„GPW”), informuje, że w dniu 29 października 2021 roku w Urzędzie Komisji Nadzoru
Finansowego został złożony wniosek o zatwierdzenie prospektu emisyjnego Spółki,
sporządzonego w celu ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie papierów wartościowych
Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW ( dalej „Prospekt”).
Złożenie Prospektu jest konsekwencją podjętych w dniu 13 września 2021 roku uchwały nr
03/09/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Michał Wachowski
Członek Zarządu
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Submission to the Financial Supervision Authority of an application for approval of the prospectus of
Genomtec S.A.
The Management Board of Genomtec S.A. with its registered office in Wrocław ("the Issuer", "the Company"), with reference to Current
Report No. 19/2021 of 16 August 2021, in which it informed about the commencement of the process of applying for admission of the
Company's shares to trading on the regulated market operated by the Warsaw Stock Exchange S.A. ("WSE"), announces that on 29
October 2021 an application for approval of the Company's prospectus, prepared in order to apply for admission and introduction of
the Company's securities to trading on a regulated market operated by the WSE ("Prospectus"), was filed with the Office of the Polish
Financial Supervision Authority.
The filing of the Prospectus is a consequence of Resolution No. 03/09/2021 of the Extraordinary General Meeting of the Company
adopted on 13 September 2021.

