
 1 

       
 

 
Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektów emisyjnych  

Getin Holding, Kredyt Inkaso i PBO Anioła 
 

  Dyrektor zarządzający pionem nadzoru rynku kapitałowego UKNF na podstawie 
upoważnienia Komisji zatwierdził prospekty emisyjne sporządzone przez:  
 

• Getin Holding SA w związku z ofertą publiczną akcji serii O oraz zamiarem 
ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii O, praw 
poboru akcji serii O oraz praw do akcji serii O – oferującym jest NOBLE 
Securities, 

 
• Kredyt Inkaso SA w związku z ofertą publiczną akcji serii H oraz zamiarem 

ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii H i praw 
do akcji serii H (zatwierdzenie dokumentu ofertowego i dokumentu 
podsumowującego składających się wraz z dokumentem rejestracyjnym 
zatwierdzonym w dniu 13 października 2010 r. na prospekt emisyjny sporządzony 
w formie zestawu dokumentów) – oferującym jest Banco Espirito Santo De 
Investimento, Oddział w Polsce, 

 
• PBO Anioła SA w związku z ofertą publiczną akcji serii C oraz  zamiarem 

ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A1, B, C 
oraz praw do akcji serii C – oferującym jest Dom Maklerski AmerBrokers. 
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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. 
Getin Holding  

SA 
11 marca 
2011 r. 

 
713.785.319 

praw poboru do akcji serii O 
18.000.000 

 akcji serii O 
18.000.000 

praw do akcji serii O 
 
 

elektroniczna 
15 marca  
2011 r. 

18.000.000 
 akcji serii O 

 

 
713.785.319 

praw poboru do akcji 
serii O 

do 18.000.000 
 akcji serii O 

do 18.000.000 
praw do akcji serii O 

 

jednocześciowy 
www.getin.pl 

www.noblesecurities.pl 
 

2. Kredyt Inkaso SA 
11 marca  
2011 r.  

oferta 3.767.529 akcji serii H, zamiar 
dopuszczenia do obrotu akcji serii H i 

PDA serii H  
elektroniczna 

14 marca  
2011 r. 

tak 

 
tak 

(akcje, prawa do akcji) 
 

trzyczęściowy 
www.gpw.pl 

www.kredytinkaso.pl 
 

3. PBO Anioła SA 
 11 marca 
2011 r.  

1.080.000 akcji zwykłych na okaziciela 
serii A1  

1.036.000 akcji zwykłych na okaziciela 
serii B 

1.400.000 akcji zwykłych na okaziciela 
serii C 

1.400.000 praw do akcji serii C   

bd bd 
1.400.000 akcji 

zwykłych na 
okaziciela serii C 

1.080.000 akcji zwykłych 
na okaziciela serii A1  

1.036.000 akcji zwykłych 
na okaziciela serii B 

1.400.000 akcji zwykłych 
na okaziciela serii C 

1.400.000 praw do akcji 
serii C   

jednoczęściowy 
www.pboaniola.pl 

www.amerbrokers.pl  

 
 
 


