
 
 

 

 

 

Raport bieżący ESPI 
 

Numer:   5/2023 

Data 

sporządzenia 

 
9 lutego 2023 roku 

Spółka  Genomtec S.A. z siedzibą we Wrocławiu 

   

Tytuł 
 

Dopuszczenie i wprowadzenia akcji do obrotu giełdowego w związku ze zmianą rynku notowań 

   

Podstawa 

prawna: 

 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 

   

Treść Raportu:  Zarząd Genomtec S.A. („Spółka”; „Emitent”) informuje, że w dniu 9 lutego 2023 roku powziął 

informację o uchwałach Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) nr 

99/2023 i 100/2023 z dnia 9 lutego 2023 r. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu 

na rynku regulowanym (rynku równoległym) prowadzonym przez GPW 9.364.179 istniejących 

akcji zwykłych na okaziciela Emitenta serii A, B, C, D, E, F, G, H, J, K. 

 

Na podstawie powyższych uchwał Zarząd GPW postanowił dopuścić i wprowadzić z dniem 16 

lutego 2023 r. do obrotu na rynku regulowanym (równoległym) następujące akcje zwykłe na 

okaziciela Emitenta o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja: 

1) 1.000.000 (jeden milion) akcji serii A, 

2) 142.860 (sto czterdzieści dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt) akcji serii B, 

3) 4.000.000 (cztery miliony) akcji serii C, 

4) 583.670 (pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt) akcji serii D, 

5) 85.900 (osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset) akcji serii E, 

6) 76.000 (siedemdziesiąt sześć tysięcy) akcji serii F, 

7) 710.110 (siedemset dziesięć tysięcy sto dziesięć) akcji serii G, 

8) 830.000 (osiemset trzydzieści tysięcy) akcji serii H, 

9) 730.000 (siedemset trzydzieści tysięcy) akcji serii J, 

10) 1.205.639 (jeden milion dwieście pięć tysięcy sześćset trzydzieści dziewięć) akcji serii K. 

 

Akcje Emitenta będą notowane w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą 

„GENOMTEC” i oznaczeniem „GMT”. 

 

Ponadto, na podstawie uchwały Zarządu GPW nr 98/2023 z dnia 9 lutego 2023 r. postanowiono 

o wykluczeniu z dniem 16 lutego 2023 r. akcji Spółki serii A, B, C, D, E, F, G, H, J z alternatywnego 

systemu obrotu NewConnect. 
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