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Podstawa prawna          

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji 

   

 

Zarząd Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 19 grudnia 

2006 r. otrzymał zawiadomienie następującej treści: 

 

 

"Działając na podstawie art. 69 ust.1 pkt.2 i ust.2 pkt. 1a oraz art. 88 ust.2 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. Nr 184 poz. 1539 ze zmianami) w imieniu Otwartego 

Funduszu Emerytalnego PZU "Złota Jesień"(Fundusz), Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU 

S.A.(PTE PZU S.A.) niniejszym zawiadamia, że w wyniku sprzedaży akcji spółki Polski Koncern Mięsny 

DUDA S.A. w transakcjach na GPW w Warszawie, rozliczonych w dniu 15 grudnia 2006, ilość akcji spółki 

wraz z prawami poboru do akcji nowej emisji serii G posiadana przez Fundusz zmniejszyła się o ponad 

2% i uprawnia Fundusz do dysponowania poniżej 10% ogólnej liczby głosów w spółce. 

Przed zawarciem transakcji, o której mowa wyżej, Fundusz posiadał 4 819 971 akcji oraz prawo poboru 

akcji serii G w liczbie 4 924 371, co składało się na łączną liczbę 9 744 342 akcji, stanowiących (po 

rejestracji akcji serii G) 10,11 % w kapitale zakładowym spółki. Z akcji tych przysługiwało 9 744 342 

głosów, stanowiących (po rejestracji akcji serii G) 10,11 % w ogólnej liczbie głosów. 

Po zawarciu transakcji, o której mowa wyżej, Fundusz posiada 4 654 971 akcji oraz prawo poboru akcji 

serii G w liczbie 4 924 371, co daje łączną liczbę 9 579 342 akcji, stanowiących (po rejestracji akcji serii 

G) 9,94 % kapitału zakładowego. Z akcji tych przysługuje 9 579 342 głosów, stanowiących (po rejestracji 

akcji serii G) 9,94 % w ogólnej liczbie głosów." 


