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Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektów emisyjnych 

CP Energia, Polskie Jadło, Get Bank  

 

Dyrektor Departamentu Emitentów UKNF na podstawie upoważnienia Komisji: 

 

• zatwierdziła prospekt emisyjny sporządzony przez CP Energia S.A.  w związku z ofertą 

publiczną akcji serii K oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku 

regulowanym akcji serii J i K, praw poboru akcji serii K oraz praw do akcji serii K 

(oferującym jest Dom Maklerski BZ WBK S.A.) 

 

• zatwierdziła prospekt emisyjny sporządzony przez Polskie Jadło S.A. z siedzibą w 

Krakowie sporządzony w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na 

rynku regulowanym akcji serii E (oferującym jest Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. – 

Biuro Maklerskie.) 

 
 

•  zatwierdziła dokument rejestracyjny dla akcji spółki Get Bank S.A. z siedzibą w 

Warszawie oraz dokument ofertowy i dokument podsumowujący, które wraz z 

dokumentem rejestracyjnym, stanowią prospekt emisyjny w formie zestawu dokumentów 

sporządzony przez spółkę Get Bank S.A. w związku z zamiarem ubiegania się o 

dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, B, C, D, E, F i G (firmą 

inwestycyjną jest Noble Securities S.A. z siedzibą w Krakowie .) 
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Prospekty emisyjne zatwierdzone przez KNF 

Lp. Emitent 

Data 
zatwierdzeni
a prospektu 
emisyjnego 

Papiery wartościowe 
objęte prospektem 

emisyjnym 

Sposób udostępnienia 
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. 
CP Energia 

S.A. 

21 
października 
2011 roku 

 
45.508.771 akcji serii J 

50.000.000  
akcji serii K 

do 50.000.000 
 PDA serii K 

70.013.496 praw poboru 
akcji serii K 

b.d. b.d. 
50.000.000 akcji 

serii K 

45.508.771 akcji serii J 
50.000.000  
akcji serii K 

do 50.000.000 
 PDA serii K 

70.013.496 praw poboru 
akcji serii K 

jednoczęściowy  b.d. 

2. 
Polskie Jadło 

S.A. 

21 
października 

2011 r. 

zamiar ubiegania się 
o dopuszczenie 

25.001.220 akcji serii E 
do obrotu na rynku 

regulowanym  

b.d. b.d. Nie dotyczy 25.001.220 akcji serii E jednoczęściowy b.d. 

3. 
Get Bank S.A. z 

siedzibą w 
Warszawie 

21 
października 

2011 r. 

nie dotyczy 
(dokument 

rejestracyjny) 
wersja elektroniczna b.d. nie tak 

w formie zestawu 
dokumentów 

(trzyczęściowy 
składany łącznie) 

b.d. 

 
 


