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Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektów emisyjnych JHM Development, 
Polskiej Grupy Odlewniczej, P.R.E.S.C.O. GROUP i Zamet Industry 

 
    Dyrektor zarządzający pionem nadzoru rynku kapitałowego UKNF na podstawie 

upoważnienia Komisji zatwierdził prospekty emisyjne sporządzone przez: 
 

• JHM Development SA w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do 
obrotu na rynku regulowanym akcji serii A i B spółki (oferującym jest Trigon Dom 
Maklerski), 
 

• Polska Grupa Odlewnicza SA w związku z ofertą publiczną akcji serii A i B oraz 
zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii 
A i B (oferującym jest Mercurius Dom Maklerski), 
 

• P.R.E.S.C.O. GROUP SA w związku z ofertą publiczną akcji serii B oraz zamiarem 
ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A i B oraz 
praw do akcji serii B (oferującym jest IPOPEMA Securities), 
 

• Zamet Industry SA w związku z ofertą publiczną akcji serii A i B oraz zamiarem 
ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A i B 
(oferującym jest Mercurius Dom Maklerski). 
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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. 
JHM 

Development 
SA 
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zamiar ubiegania się o 

wprowadzenie i dopuszczenie 
akcji do obrotu na rynku 

regulowanym: 
− 95.670.000 akcji serii A, 
− 29.330.000 akcji serii B 

 

forma 
elektroniczna 

bd nie tak jednoczęściowy bd 

2. 
Polska Grupa 

Odlewnicza SA 
29 czerwca 

2011 r.  

 
oferta publiczna:  

− 41.760.000 akcji serii A,  
− 54.540.000 akcji serii B 

zamiar ubiegania się o 
wprowadzenie i dopuszczenie 

akcji do obrotu na rynku 
regulowanym: 

− 41.760.000 akcji serii A,  
− 54.540.000 akcji serii B 

do obrotu na rynku 
regulowanym 

 

forma 
elektroniczna 

bd tak tak jednoczęściowy 
www.pgo-sa.com.pl 

www.mercuriusdm.pl 

3. 
P.R.E.S.C.O. 

Group SA 
29 czerwca 

2011 r.  

16.000.000 akcji serii A 
od 3.700.000 do 5.600.000 

akcji serii B 
od 3.700.000 do 5.600.000 

PDA serii B 

forma 
elektroniczna 

30 czerwca  
2011 r. 

od 3.700.000 do 
5.600.000 akcji 

serii B 
 

 
16.000.000 akcji serii 

A 
od 3.700.000 do 

5.600.000 akcji serii B 
od 3.700.000 do 

5.600.000 PDA serii B 
 
 

jednoczęściowy 
www.presco.pl 

www.ipopemasecurities.
pl 
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4. 
Zamet Industry 

SA 
29 czerwca 

2011 r.  

 
oferta publiczna:  

− 32.428.500 akcji serii A, 
− 63.871.500 akcji serii B, 

zamiar ubiegania się o 
wprowadzenie i dopuszczenie 

akcji do obrotu na rynku 
regulowanym: 

− 32.428.500 akcji serii A, 
− 63.871.500 akcji serii B 

 

forma 
elektroniczna 

bd tak tak jednoczęściowy bd 

 
 


