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Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. - otrzymanie zawiadomienia o nabyciu akcji od Julius Baer 

Inv.Management LLC. 

  

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 27 marca 

2006 r. otrzymał zawiadomienie od Julius Baer Investment Managemet LLC z siedzibą w Nowym Jorku  

o poniższej treści: 

"Działając w imieniu i na rzecz Julius Baer Investment Management LLC z siedzibą w Nowym Jorku, przy 

330 Madison Avenue, NY 10017, USA ("Spółka"), w celu wypełnienia obowiązku wynikającego z art. 69 

ustęp 1 pkt.1 w związku z art.87 ustęp 1 pkt.3 litera b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej 

i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz  

o spółkach publicznych (Dz.U.Nr 184, poz.1539 z 2005 r.) niniejszym zawiadamiam, że w związku  

z zarządzaniem przez Spółkę cudzym portfelem papierów wartościowych na zlecenie, w wyniku nabycia 

przez naszych klientów akcji w Polskim Koncernie Mięsnym DUDA S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. 

Nowogrodzkiej 62B, 02-002 Warszawa ("PKM DUDA") w rezultacie transakcji na otwartym rynku w dniu  

2 grudnia 2004 r., Spółka jest uprawniona wykonywać prawo głosu z 3.843.438 (słownie: trzy miliony 

osiemset czterdzieści trzy tysiące czterysta trzydzieści osiem) akcji PKM DUDA, stanowiących 7,97% 

kapitału zakładowego PKM DUDA i uprawniających do wykonywania 3.843.438 głosów na Walnym 

Zgromadzeniu Akcjonariuszy PKM DUDA, stanowiących 7,97% ogólnej liczby głosów na Walnym 

Zgromadzeniu. 

Przed powyższym nabyciem akcji PKM DUDA, Spółka była uprawniona do wykonywania prawa głosu  

z 2.062.610 (słownie: dwa miliony sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset dziesięć) akcji w PKM DUDA, 

stanowiących 4,28% kapitału zakładowego PKM DUDA i uprawniających do wykonywania 2.062.610 

głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy PKM DUDA, stanowiących 4,28% ogólnej liczby głosów 

na Walnym Zgromadzeniu." 

 

Zarząd Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA S.A. przekazuje w załączeniu oryginalne brzmienie 

przedmiotowego zawiadomienia.  

 






