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Komunikat KNF z dnia 31 marca 2008 roku w sprawie zatwierdzenia  
prospektów emisyjnych 4FUN MEDIA,CAM MEDIA, Centroz ap, COMES, 

GK „Polskie Jadło”, Point Group, ZD Mewa i śFSS Famed 
 

  W dniu 31 marca 2008 roku Przewodniczący KNF na podstawie upowaŜnienia 
Komisji zatwierdził prospekty emisyjne sporządzone przez spółki: 

• 4FUN MEDIA  SA w związku z ofertą publiczną akcji serii D i w związku z zamiarem 
ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, B, C oraz 
D a takŜe praw do akcji serii D (oferującym jest Dom Maklerski IDM), 

• CAM MEDIA  SA w związku z ofertą publiczną akcji serii B i E oraz zamiarem 
ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, B i E oraz 
praw do akcji serii E (oferującym jest Dom Maklerski BOŚ), 

• Centrozap SA w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku 
regulowanym akcji serii A, B, C, D, F, G i H (oferującym jest Dom Inwestycyjny BRE), 

• COMES SA w związku z ofertą publiczną akcji serii E oraz zamiarem ubiegania się o 
dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii B, E oraz praw do akcji serii 
E (oferującym jest Dom Maklerski AmerBrokers), 

• Grupa Kościuszko „Polskie Jadło” SA w związku z ofertą publiczną akcji serii D oraz 
zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii B i 
D oraz praw do akcji serii D (oferującym jest Biuro Maklerskie BGś), 

• Platforma Mediowa Point Group SA w związku ofertą publiczną akcji serii E oraz 
zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii D, 
akcji serii E, praw poboru akcji serii E oraz praw do akcji serii E (oferującym jest Dom 
Maklerski IDM), 

• Zakłady Dziewiarskie Mewa SA z związku z ofertą publiczną akcji serii D i zamiarem 
ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii D, praw do 
akcji serii D i praw poboru akcji serii D (oferującym jest Dom Maklerski POLONIA 
NET), 

• śywiecka Fabryka Sprzętu Szpitalnego Famed SA w związku z ofertą publiczną akcji 
serii D oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym 
akcji serii C i serii D oraz praw do akcji serii D (oferującym jest Biuro Maklerskie 
BGś). 
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Prospekty emisyjne zatwierdzone przez KNF 
Lp. Emitent Data 

zatwierdzeni
a prospektu 
emisyjnego 

Papiery wartościowe objęte 
prospektem emisyjnym 

Sposób 
udostępnieni
a 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. 4 Fun Media SA  
31 marca 
2008 r. 

 
1.956.500 

akcji serii A 
470.000 

akcji serii B 
837.000  

akcji serii C 
850.000 

akcji serii D 
850.000  

praw do akcji serii D 
  

elektroniczna 
i drukowana 

 
bd 

850.000 
akcji serii D 

1.956.500 
akcji serii A 

470.000 
akcji serii B 

837.000  
akcji serii C 

850.000 
akcji serii D 

850.000  
praw do akcji serii D 

jednoczęściowy bd 

2. CAM MEDIA SA  31  marca 
2008 r. 

 
975.000 

akcji serii A 
1.225.500 

akcji serii B 
2.000.000 

akcji serii E 
2.000.000 

praw do akcji serii E 
 

bd bd 

600.000 
akcji serii B 
2.000.000 

akcji serii E 
 

975.000 
akcji serii A 
1.225.500 

akcji serii B 
2.000.000 

akcji serii E 
2.000.000 

praw do akcji serii E 

jednoczęściowy bd  

3. Centrozap  SA  
31  marca 
2008 r. 

zamiar ubiegania się o 
dopuszczenie akcji serii  A, B, C, 

D, F, G i H do obrotu 
regulowanego 

bd bd nie tak trzyczęściowy 
 

bd 
 

4. COMES SA  
31 marca 
2008 r. 

Oferta publiczna 1.200.000 akcji 
zwykłych na okaziciela serii E oraz 

zamiar ubiegania się o 
dopuszczenie 900.000 akcji serii 

B, 1.200.000 akcji serii E, 
1.200.000 praw do akcji serii E do 

obrotu na rynku regulowanym.  

bd bd 
1.200.000 akcji 

zwykłych na 
okaziciela serii E 

900.000 akcji serii B, 
1.200.000 akcji serii 
E, 1.200.000 praw do 

akcji serii E 

jednoczęściowy bd 
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5. 
Grupa Kościuszko 
„Polskie Jadło” SA 

 31 marca 
2008 r.  

 
7.400.000  

akcji serii B 
3.200.000 

akcji serii D 
do 3.200.000 praw do akcji serii D 

 

bd bd akcje serii D 
akcje serii B i D, 

prawa do akcji serii 
D 

jednoczęściowy bd 

6. 
Platforma Mediowa 

Point Group SA 
31 marca 
2008 r. 

 
22.892.425 akcji serii E 

22.892.425 praw do akcji serii E  
91.569.700 praw poboru akcji serii 

E 
85.050.000 akcji serii D 

elektroniczna bd 
22.892.425 akcji serii 

E 
tak  

 
jednoczęściowy 

 
 

 
 
www.point-group.pl 
www.idmsa.pl 
 

 
 

 
 

7. 
śywiecka Fabryka 

Sprzętu Szpitalnego 
Famed SA  

31 marca 
2008 r. 

 
300.000 

akcji serii C 
5.250.000 

akcji serii D 
5.250.000 

praw do akcji serii C 
 

bd bd 
5.250.000 

akcji serii D 

300.000 
akcji serii C 
5.250.000 

akcji serii D 
5.250.000 

praw do akcji serii C 

jednoczęściowy bd  

8. 
Zakłady Dziewiarskie 

Mewa SA 
31 marca  
2008 r. 

 
2.584.704.000 akcji serii D 

 
 

elektroniczna bd  tak 

 
do 2.584.704.000 
akcji serii D, do 

2.584.704.000 praw 
do akcji serii D, 

215.392.000 praw 
poboru akcji serii D 

 

jednoczęściowy 

 
bd 
 
 

 


