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Komunikat KNF z dnia 26 września 2008 roku w sprawie  
zatwierdzenia prospektów emisyjnych  

spółek POLCOLORIT S.A i PIECOBIOGAZ S.A.  
 

  Zastępca Przewodniczącego KNF na podstawie upowaŜnienia Komisji zatwierdził 
prospekty emisyjne sporządzone przez:  
 

• POLCOLORIT S.A.  w związku z ofertą publiczną akcji serii E oraz zamiarem 
ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji zwykłych 
serii E oraz praw poboru akcji serii E (Oferujący: Dom Maklerski Banku Ochrony 
Środowiska S.A.) 

 
 
• PIECOBIOGAZ S.A.  w związku z ofertą publiczną akcji serii B oraz w związku z 

zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji 
serii B oraz praw do akcji serii B (Oferujący: Biuro Maklerskie Banku BGś S.A.) 
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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. 
POLCOLORIT 

S.A. 
26 września 
2008 roku 

 
75 950 000 
 akcji serii E 

 
75 950 000 

praw poboru  akcji serii E 
 

b.d. b.d. 
75 950 000 
 akcji serii E 

75 950 000 
 akcji serii E 

 
75 950 000 

praw poboru  akcji 
serii E 

Jednoczęściowy www.polcolorit.pl  

Oferujący: Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. 
 

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 
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związku z 

dopuszczeniem do 
obrotu na rynku 
regulowanym 

Format prospektu 
emisyjnego 

Link 

1. 
PIECOBIOGAZ 

S.A.   
26 września 
2008 roku 

 
9.000.000 

akcji serii B 
 

9.000.000 
praw do akcji serii B 

  

b.d. b.d. 
9.000.000 

akcji serii B 
 

9.000.000 
akcji serii B 

 
9.000.000 

praw do akcji serii B 

Jednoczęściowy www.piecobiogaz.eu  

 
 
Oferujący: Biuro Maklerskie Banku BGś S.A. 
  
 


