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Treść raportu:

Zarząd spółki NOVAVIS GROUP Spółka Akcyjna ("Spółka"; "Emitent") w dniu dzisiejszym powziął informuje, że w
odpowiedzi na wniosek Emitenta, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 18 sierpnia 2022 roku
wydał oświadczenie w którym, zgodnie z jego treścią postanowił w dniu 24 sierpnia 2022 r. dokonać asymilacji
31.194.785 akcji zwykłych na okaziciela Novavis Group S.A. oznaczonych kodem "PLNFI0500145" z akcjami Spółki
będącymi w obrocie giełdowym, oznaczonymi kodem "PLNFI0500012".
W związku z powyższym w dniu 24 sierpnia 2022 r. zostanie spełniony warunek określony w uchwale Zarządu
Giełdy nr 778/2022 z dnia 18 sierpnia 2022 roku – o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 39/2022 z
dnia 18 sierpnia 2022 roku – i tym samym, w dniu 24 sierpnia 2022 akcje serii B2 i C2 zostaną wprowadzone do
obrotu do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW.
Podstawa prawna: § 17 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji
bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za
równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U.
2018, poz. 757).
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