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Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Optimusa oraz 

memorandów informacyjnych PGE Polska Grupa Energetyczna,  
PGE Elektrownia Bełchatów i PGE Obrót  

 

  Dyrektor departamentu emitentów UKNF na podstawie upoważnienia Komisji 
zatwierdziła prospekt emisyjny sporządzony przez:  
 

• Optimus SA w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na 
rynku regulowanym akcji serii D i E (oferującym jest Trigon Dom Maklerski). 

  Dyrektor departamentu emitentów UKNF na podstawie upoważnienia Komisji 
stwierdziła też równoważność pod względem formy i treści z informacjami wymaganymi 
w prospekcie emisyjnym, informacji zawartych w memorandach informacyjnych 
sporządzonych przez: 

 
• PGE Polska Grupa Energetyczna SA w związku z ofertą publiczną i zamiarem 

ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji zwykłych na 
okaziciela serii C i D, 

 
• PGE Elektrownia Bełchatów SA w związku z ofertą publiczną akcji imiennych 

serii B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, 
 
• PGE Obrót SA w związku z ofertą publiczną akcji na okaziciela serii B, C, D, E, 

F, G i H. 
 

Oferującym jest Dom Inwestycyjny BRE Banku. 

27 sierpnia 2010 r. 
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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. Optimus SA 
27 sierpnia  

2010 r. 

 
35.000.000 
akcji serii D 
6.847.676 

akcji serii E 
 

bd bd nie 

35.000.000 
akcji serii D 
6.847.676 

akcji serii E 
 

jednoczęściowy bd  

 
 

Memoranda informacyjne które uzyskały stwierdzenie równoważności przez KNF  

Lp. Emitent 

Data 
stwierdzenia 

równoważności 
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. 
PGE Polska Grupa 
Energetyczna SA 

 27 sierpnia 
2010 r.  

oferta publiczna i zamiar ubiegania się 
o dopuszczenie do obrotu na rynku 

regulowanym 73.241.482 akcji serii C 
i 66.452.245 akcji serii D 

forma 
elektroniczna  

bd  tak tak 
dokument 

jednoczęściowy  
bd 
 

2. 
PGE Elektrownia 

Bełchatów SA  
 27 sierpnia 

2010 r.  

 
oferta publiczna  

131.975.520 akcji serii B,  
45.276.988 akcji serii C,  
63.449.620 akcji serii D, 
37.067.046 akcji serii E, 
38.041.595 akcji serii F, 
31.458.861 akcji serii G, 
6.141.113 akcji serii H,  
13.739.330 akcji serii I,  
9.890.829 akcji serii J,  

19.346.666 akcji serii K, 
50.656 akcji serii L 

 

bd bd tak nie 
dokument 

jednoczęściowy  
bd 



 
  

 

3. PGE Obrót S.A.  
 27 sierpnia 

2010 r.  

 
857.361 akcji serii B,  
410.237 akcji serii C 
342.280 akcji serii D, 

1.130.802 akcji serii E, 
581.729 akcji serii F, 
144.852 akcji serii G, 
681.365 akcji serii H 

 

bd bd tak nie 
dokument 

jednoczęściowy  
bd 

 


