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Komunikat KNF z dnia 22 stycznia 2008 roku w sprawie  
zatwierdzenia prospektów emisyjnych Energoaparatury i Pemug 

 

  W dniu 22 stycznia 2008 roku Przewodniczący KNF na podstawie upoważnienia 
Komisji zatwierdził prospekty emisyjne sporządzone przez spółki: 

• Energoaparatura SA w związku z ofertą publiczną akcji serii E oraz zamiarem 
ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii C, D, E, praw 
do akcji serii E oraz praw poboru akcji serii E (oferującym jest Biuro Maklerskie Banku 
Gospodarki Żywnościowej), 

• Przedsiębiorstwo Montażu Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Górniczych Pemug 
SA w związku z ofertą publiczną akcji serii F i zamiarem ubiegania się o dopuszczenie 
do obrotu na rynku regulowanym akcji serii F, praw poboru akcji serii F oraz praw do 
akcji serii F (oferującym jest Beskidzki Dom Maklerski). 
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Prospekty emisyjne zatwierdzone przez KNF 
Lp. Emitent Data 

zatwierdzenia 
prospektu 

emisyjnego 

Papiery wartościowe objęte 
prospektem emisyjnym 

Sposób 
udostępnieni
a prospektu 
emisyjnego 

do publicznej 
wiadomości 

Termin 
udostępnienia 

prospektu 
emisyjnego do 

publicznej 
wiadomości 

Prospekt emisyjny w 
związku z ofertą 

publiczną 

Prospekt emisyjny w 
związku z 

dopuszczeniem do 
obrotu na rynku 
regulowanym 

Format prospektu 
emisyjnego 

Link 

1. Energoaparatura SA  
22 stycznia 

2008 r. 

Oferta publiczna 30.800.000 
akcji zwykłych na okaziciela 
serii E oraz zamiar ubiegania 
się o dopuszczenie 1.000.000 
akcji serii C, 3.800.916 akcji 

serii D, 30.800.000 akcji 
serii E, 30.800.000 praw do 

akcji serii E, 15.400.000 
praw poboru akcji serii E do 

obrotu na rynku 
regulowanym.  

bd bd 
30.800.000 akcji 

zwykłych na okaziciela 
serii E 

1.000.000 akcji serii 
C, 3.800.916 akcji 
serii D, 30.800.000 

akcji serii E, 
30.800.000 praw do 

akcji serii E, 
15.400.000 praw 

poboru akcji serii E 

Jednoczęściowy 
www.enap.com.pl  
 
 

2. 

Przedsiębiorstwo 
Montażu Konstrukcji 
Stalowych i Urządzeń 
Górniczych Pemug SA 

22 stycznia 
2008 r. 

 
Oferta publiczna 6.076.325 

akcji serii F 
 
 

elektroniczna bd tak 

 
tak (6.076.325 akcji 
serii F, 24.305.300 
praw poboru akcji 
serii F, 6.076.325 

praw do akcji serii F) 
 

w formie 
jednolitego 
dokumentu 

 
www.pemug.com.pl 
www.bdm.com.pl 
www.gpw.com.pl 
 
 
 
 

 


