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Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. - nabycie znaczących aktywów.  

 

Podstawa prawna         

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

 

Zarząd Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 27 marca 

2006 r. Spółka zawarła z syndykiem masy upadłości majątku firmy Berger-Wild GmbH warunkową 

umowę sprzedaży całości udziałów (tj. 100% udziałów) firmy "Hunter Wild Sp. z o.o." z siedzibą  

w Wałbrzychu, za cenę sprzedaży w wysokości 1.200.000,00 (słownie: jeden milion dwieście tysięcy) 

EUR. Głównym przedmiotem działalności nabytego podmiotu jest ubój i przetwórstwo dziczyzny. 

Umowa przedmiotowa została zawarta pod warunkiem zawieszającym wyrażenia zgody przez Radę 

Nadzorczą Emitenta na jej podpisanie. 

Łączna cena sprzedaży jest płatna w ciągu siedmiu dni od dnia wyrażenia przez Radę Nadzorczą 

Kupującego zgody na niniejszy akt, najpóźniej zaś do dnia 10.04.2006 r.  

 

Przedmiotowa inwestycja kapitałowa, jest inwestycją długoterminową związaną z budową grupy 

kapitałowej, przyczyni się do poszerzenia oferty produktowej Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA S.A.  

o kolejny wysokomarżowy produkt niszowy . 

Jednocześnie Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. zawarł z syndykiem masy upadłości firmy Berger – Wild 

GmbH trzy warunkowe umowy sprzedaży: 

1) umowę sprzedaży całości udziałów (tj. 100%) spółki "Hochländer Vertiebsgesellschaft fűr 

naturbelassene Edelprodukte mit beschränkter Haftung" z siedzibą w Rottermann (Austria), za 

cenę sprzedaży 1,00 (słownie: jeden) EUR. Głównym przedmiotem działalności nabytego 

podmiotu jest skup i dystrybucja dziczyzny. 

2) 2) umowę sprzedaży własności gruntu usytuowanego w Niemczech, w pobliżu miejscowości 

Brandweg, zabudowanego budynkiem biurowym i chłodnią, wraz z wyposażeniem. Cena zakupu 

przedmiotowej nieruchomości: 1.500.000,00 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy) EUR.  

3) umowę sprzedaży stanu magazynowego towarów znajdujących się w ww. chłodni i  

w magazynach zewnętrznych za cenę sprzedaży 800.000,00 (słownie: osiemset tysięcy) EUR. 

Zgodnie z postanowieniami powyższych trzech umów Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. ma 

prawo do wskazania w ciągu 3 tygodni od dnia ich zawarcia jednej lub więcej osób trzecich jako 

nabywców przedmiotów sprzedaży. 

3)  

Kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości – nabyte udziały 

"Hunter Wild Sp. z o.o." z siedzibą i "Hochländer Vertiebsgesellschaft fűr naturbelassene 

Edelprodukte mit beschränkter Haftung" – stanowią co najmniej 20% kapitału zakładowego 

jednostki, której akcje (udziały) stanowią przedmiot aktywów finansowych emitenta lub jednostki 

od niego zależnej.  

 


