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Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Warszawskiego  

Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego 

 

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny 

sporządzony przez: 

 

 Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy SA z siedzibą w Broniszach gmina 

Ożarów Mazowiecki, w związku z ofertą publiczną: 

- akcji imiennych emisji I serii A uprzywilejowanych co do głosu i co do pierwszeństwa 

pokrycia w przypadku likwidacji spółki, 

- akcji imiennych emisji I serii B uprzywilejowanych co do głosu i co do pierwszeństwa 

pokrycia w przypadku likwidacji spółki, 

- akcji imiennych emisji II serii A uprzywilejowanych co do pierwszeństwa pokrycia                        

w przypadku likwidacji spółki, 

- akcji imiennych emisji III serii A uprzywilejowanych co do głosu i co do pierwszeństwa 

pokrycia w przypadku likwidacji spółki, 

- akcji imiennych emisji III serii B uprzywilejowanych co do głosu i co do pierwszeństwa 

pokrycia w przypadku likwidacji spółki, 

- akcji imiennych emisji VI serii A uprzywilejowanych co do pierwszeństwa pokrycia                    

w przypadku likwidacji spółki, 

- akcji imiennych emisji XI serii A uprzywilejowanych co do głosu i co do pierwszeństwa 

pokrycia w przypadku likwidacji spółki, 

- akcji imiennych emisji XX serii A uprzywilejowanych co do głosu i co do pierwszeństwa 

pokrycia w przypadku likwidacji spółki, 

- akcji imiennych zwykłych emisji XXII serii B.   

(oferującym jest Dom Maklerski AmerBrokers SA)  
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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. 

Warszawski  

Rolno – Spożywczy 

Rynek Hurtowy SA 

29 grudnia  

2011 r. 

1.600 akcji I emisji 

serii A 

100 akcji I emisji  

serii B 

14.400 akcji II emisji 

serii A 

1.500 akcji III emisji 

serii A 

100 akcji III emisji serii 

B; 

1.195 akcji VI emisji 

serii A 

15.000 akcji XI emisji 

serii A 

31.034 akcji XX emisji 

serii A 

6.171 akcji XXII emisji 

serii B 

wersja elektroniczna bd 

1.600 akcji I 

emisji serii A 

100 akcji I emisji 

serii B 

14.400 akcji II 

emisji serii A 

1.500 akcji III 

emisji serii A 

100 akcji III 

emisji serii B; 

1.195 akcji VI 

emisji serii A 

15.000 akcji XI 

emisji serii A 

31.034 akcji XX 

emisji serii A 

6.171 akcji XXII 

emisji serii B 

nie dotyczy jednoczęściowy 
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