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Data sporządzenia: 20.02.2012 
 
Temat: Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. – BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna – 
zawiadomienie dotyczące zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów 
 
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu 
akcji 
 
 
Treść  raportu: 
Zarząd  Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) informuje o otrzymaniu, 
w dniu 20 lutego 2012 roku, od BZ WBK Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w 
Poznaniu (dalej: Zawiadamiający) działającego w imieniu Arka BZ WBK Funduszu Inwestycyjnego Otwartego oraz 
Credit Agricole Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (dalej: Fundusze), zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 1 pkt 
2 w związku z art. 87 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach 
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. 
U. z 2009, nr  185, poz. 1439), zgodnie z którym Fundusze zmniejszyły udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce 
poniżej 5%. 
 
Zmniejszenie udziału, o którym mowa powyżej, nastąpiło wskutek sprzedaży akcji Spółki w dniu 14 lutego 2012 
roku.  
 
Przed transakcją, o której mowa powyżej, w posiadaniu Funduszy znajdowały się łącznie 14 226 303 akcje Spółki, 
co stanowiło 5,12% udziału w kapitale zakładowym. Z akcji tych przysługiwały 14 226 303 głosy na walnym 
zgromadzeniu, co stanowiło 5,12% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. 

 
Po transakcji, o której mowa powyżej, Fundusze posiadają łącznie 13 899 175 akcji Spółki, co stanowi 4,9997% 
udziału w kapitale zakładowym. Z akcji tych przysługuje 13 899 175 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 
4,9997% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.  
 
Zawiadamiający poinformował ponadto, iż w trybie określonym w art. 46 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 27 maja 2004 
roku o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. nr 146, poz. 1546, ze zm.) zlecił zarządzanie portfelami inwestycyjnymi 
Funduszy, spółce BZ WBK Asset Management Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu. W związku z powyższym, na 
ww. podmiocie ciąży obowiązek informacyjny związany ze sprzedażą akcji, o których mowa w zawiadomieniu.  
 

 


