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Komunikat w sprawie zatwierdzenia  

prospektów emisyjnych Trion i Harper Hygienics 
 

  Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekty 
emisyjne sporządzone przez: 
 

• Trion  SA (dokument ofertowy, dokument podsumowujący i dokument rejestracyjny 
składające się na prospekt emisyjny sporządzony w formie zestawu dokumentów) w 
związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym 
akcji serii S, T1, T2, T3, T4, T5, U, U1, U2, U3, U4, V (oferującym jest Dom 
Maklerski IDM), 
 

• Harper Hygienics SA (dokument ofertowy i dokument podsumowujący składające 
się wraz z dokumentem rejestracyjnym zatwierdzonym przez KNF w dniu 16 marca 
2012 r. na prospekt emisyjny sporządzony w formie zestawu dokumentów) w 
związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym 
akcji serii D oraz praw do akcji serii D (oferującym jest Trigon Dom Maklerski). 
  

30 marca 2012 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. Trion SA 
30 marca 
2012 r. 

 
zamiar ubiegania się 

o dopuszczenie 
124.068.462 akcji serii S, 

16.026.464 akcji serii 
T1, 2.500.000 akcji serii 

T2, 52.119.047 akcji 
serii T3, 28.548.306 

akcji serii T4, 472.626 
akcji serii T5, 

26.968.618 akcji serii U, 
2.250.000 akcji serii U1, 
4.316.331 akcji serii U2, 
7.806.900 akcji serii U3, 
1.951.725 akcji serii U4, 
553.031.382 akcji serii V 

do obrotu na rynku 
regulowanym 

 

bd bd nie 

124.068.462 akcji serii S, 
16.026.464 akcji serii T1, 
2.500.000 akcji serii T2, 
52.119.047 akcji serii T3, 
28.548.306 akcji serii T4, 

472.626 akcji serii T5, 
26.968.618 akcji serii U, 
2.250.000 akcji serii U1, 
4.316.331 akcji serii U2, 
7.806.900 akcji serii U3, 
1.951.725 akcji serii U4, 
553.031.382 akcji serii V 

trzyczęściowy bd 

2. 
Harper Hygienics 

SA 
30 marca  
2012 r.  

 
zamiar ubiegania się o 
dopuszczenie do obrotu 
na rynku regulowanym 

do 12.500.000 akcji serii 
D oraz do 12.500.000 
praw do akcji serii D  

 

forma 
elektroniczna 

2 kwietnia 
2012 r. 

nie 

do 12.500.000 akcji 
serii D 

do 12.500.000 praw do 
akcji serii D 

trzyczęściowy, 
składany 

oddzielnie 

www.cleanic.pl 
www.trigon.pl 

 

 
 
 
 


