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Komunikat Urz ędu KNF z dnia 27  sierpnia 2009 roku w sprawie 
zatwierdzenia prospektu emisyjnego Asseco South Eastern Europe S.A oraz 

stwierdzenia  równowaŜności pod względem formy i treści informacji zawartych  
w memorandum informacyjnym Inwest Consulting S.A. 

 
 

  W dniu 27 sierpnia 2009 roku Z-ca Dyrektora Departamentu Emitentów UKNF na 
podstawie upowaŜnienia Komisji zatwierdził prospekt emisyjny: 

• Asseco South Eastern Europe S.A. (dokument ofertowy i dokument 
podsumowujący spółki, składające się wraz z dokumentem rejestracyjnym 
zatwierdzonym decyzją Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 2 stycznia 2009 r. na 
prospekt emisyjny) w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu 
na rynku regulowanym akcji serii D, E, F, G, H, I, J, K i L. (Oferujący: UniCredit 
CAIB Poland S.A.) 

 
oraz stwierdził równowaŜność pod względem formy i treści informacji zawartych  
w memorandum informacyjnym spółki Inwest Consulting S.A. w związku z ofertą 
publiczną akcji serii G oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku 
regulowanym akcji serii G, z informacjami wymaganymi w prospekcie emisyjnym 
(Oferujący: Dom Maklerski IDM S.A.). 
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 Prospekty emisyjne zatwierdzone przez KNF 

Lp. Emitent 

Data 
zatwierdzenia 

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. 

Asseco 
South 

Eastern 
Europe 

S.A. 

27 sierpnia 
2009 roku 

25.770.009 akcji 
zwykłych na okaziciela 
serii D, 956.447 akcji 
zwykłych na okaziciela 
serii E, 1.475.509 akcji 
zwykłych na okaziciela 
serii F, 2.708.378 akcji 
zwykłych na okaziciela 
serii G, 1.062.030 akcji 
zwykłych na okaziciela 
serii H, 1.770.609 akcji 
zwykłych na okaziciela 
serii I, 1.714.209 akcji 
zwykłych na okaziciela 
serii J, 4.590.470 akcji 
zwykłych na okaziciela 
serii K, 2.100.000 akcji 
zwykłych na okaziciela 
serii L 

b.d. b.d. nie tak  
trzyczęściowy 

składany 
oddzielnie 

 
b.d. 

 
 

 
Memoranda informacyjne które uzyskały stwierdzenie równowaŜności przez KNF  

Lp. Emitent 

Data 
stwierdzenia 

równowaŜności 
informacji w 
memorandum 

informacyjnym 

Papiery wartościowe 
objęte memorandum 

informacyjnym 

Sposób udostępnienia 
memorandum 

informacyjnego do 
publicznej 

wiadomości 

Termin udostępnienia 
memorandum 

informacyjnego do 
publicznej wiadomości 

Memorandum 
informacyjne w 
związku z ofertą 

publiczną 

Memorandum 
informacyjne w związku 

z dopuszczeniem do 
obrotu na rynku 
regulowanym 

Format 
memorandum 

informacyjnego 
Link 

1. 
Inwest 

Consulting 
S.A.  

27  
sierpnia 

2009 r.  

Oferta publiczna 
2.672.400 akcji 

zwykłych na 
okaziciela serii G 

oraz zamiar 
ubiegania się o 
dopuszczenie 

2.672.400 akcji 
serii G do obrotu na 
rynku regulowanym.  

Brak danych Brak danych 
2.672.400 akcji 

serii G 
2.672.400 akcji serii G 

 
Dokument 
jednolity 

Brak danych 

 


