
 

Raport bieżący nr: 42/2008 

 

Data:    1.07.2008 r. 

 

Temat: Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. - zawarcie przez spółkę zależną umowy przenoszącej 

własność przedsiębiorstwa w wykonaniu warunkowej umowy sprzedaży 

 

Podstawa prawna:   Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne 

 

Treść raportu: 

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 28/2008 z dnia 28 maja 2008 roku w sprawie zawarcia przez spółkę 

zależną w dniu 27 maja 2008 roku warunkowej umowy sprzedaży przedsiębiorstwa, Zarząd Polskiego Koncernu 

Mięsnego DUDA S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu dzisiejszym spółka zależna Centrum Mięsne 

MAKTON S.A. ("Nabywca") zawarła z Ryszardem Paruzel ("Zbywca") umowę przenoszącą własność  

w wykonaniu warunkowej umowy sprzedaży . 

 

Przedmiotem niniejszej umowy jest Przedsiębiorstwo Zakłady Mięsne "Paruzel", 40-136 Katowice, ul. Słoneczna 

nr 2.  

 

W skład Przedsiębiorstwa wchodzą: 

a) nazwa Przedsiębiorstwa w brzmieniu: Zakłady Mięsne "Paruzel", jak również znak towarowy nr 142582 

udzielony na rzecz Przedsiębiorstwa, obejmujący znak graficzny;  

b) prawo własności nieruchomości położonej w miejscowości Dobieszowice, gmina Bobrowniki, stanowiącej 

działki gruntu oznaczone nr: 1202/8, 1202/9, 1145/4, 1145/5, 1145/6 i 1356/1, o łącznej powierzchni 70.748 

m2, wraz z posadowionymi na tej nieruchomości budynkami, dla której Sąd Rejonowy w Będzinie V Wydział 

Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą KW nr 6467; 

c) własność rzeczy ruchomych - składników majątkowych (środków trwałych oraz nisko cennych składników 

majątku); 

d) własność rzeczy ruchomych stanowiących wyposażenie sklepów; 

e) klienci oraz kontrahenci; 

f) prawa wynikające z wszelkich umów zawartych przez Zbywcę; 

g) pozwolenia związane z działalnością Przedsiębiorstwa; 

h) tajemnice Przedsiębiorstwa; 

i) księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. 

 



Warunkowa umowa sprzedaży z dnia 27 maja 2008 roku zawarta została pod warunkiem zawieszającym 

niewykonania prawa pierwokupu przez Agencję Nieruchomości Rolnych działającą w imieniu i na rzecz Skarbu 

Państwa w odniesieniu do nieruchomości wchodzącej w skład Przedsiębiorstwa. 

 

W dniu 11 czerwca 2008 roku Agencja Nieruchomości Rolnych, Oddział Terenowy w Opolu, złożyła 

oświadczenie, iż nie skorzysta z przysługującego jej prawa pierwokupu. 

 

Niniejsza umowa nie podlega reżimowi § 5 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 

października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów 

wartościowych. (Dz.U.05.209.1744).  

 

Finalizacja transakcji nabycia Przedsiębiorstwa Zakłady Mięsne "Paruzel" przyczyni się do poszerzenia 

segmentu dystrybucji w ramach Grupy Kapitałowej PKM DUDA oraz pozwoli na rozszerzenie własnej oferty 

produktowej w segmencie Premium. 


