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Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. – zbycie udziałów w spółkach zależnych. 

01.08.2006 

 
 
Zarząd Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż:  

 - w dniu 27.07.2006 r. zawarł z AQUARIUS Sp. z o.o. z/s w Warszawie warunkową 

umowę sprzedaży 7.460 udziałów spółki JASAN Sp. z o.o. z siedzibą w Jaśle, 

stanowiących 51 % kapitału zakładowego tego podmiotu. Przedmiotowe udziały Emitent 

zbył po cenie odpowiadającej wartości 510 (słownie: pięćset dziesięć) zł za jeden udział, 

tj. za łączną kwotę 3.804.600 (słownie: trzy miliony osiemset cztery tysiące sześćset 

złotych). Cena zbycia jest ceną wyższą od wartości nominalnej, która wynosiła 500 zł za 

jeden udział.  

Pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta a AQUARIUS 

Sp. z o.o. nie zachodzą żadne powiązania. Kryterium będące podstawą uznania aktywów 

za aktywa o znacznej wartości: zbyte aktywa stanowią co najmniej 20 % kapitału 

zakładowego jednostki, której udziały stanowią przedmiot aktywów finansowych emitenta 

lub jednostki od niego zależnej. Zbycie udziałów w Jasan Sp. z o.o. jest podyktowane 

utratą rentowności w ostatnich okresach rozliczeniowych oraz decyzją o koncentracji 

produkcji wołowiny w innej spółce zależnej. 

 

Zarząd Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA S.A. informuje także, iż podmiot zależny 

AGRO-DUDA Sp. z o.o. z/s w Grąbkowie, w dniu 28.07.2006 r. zawarł z Markiem Duda 

umowę sprzedaży 1.400 udziałów spółki EKO DUDA Sp. z o.o., stanowiących 100 % 

udziałów w kapitale zakładowym tego podmiotu. Przedmiotowe udziały zostały zbyte po 

cenie odpowiadającej wartości 715 (słownie: siedemset piętnaście) zł za jeden udział, tj. 

za łączną kwotę 1.001.000 (jeden milion jeden tysiąc) zł. Cena zbycia jest ceną wyższą 

od wartości nominalnej, która wynosiła 700 zł za jeden udział. Nabywca udziałów jest 

podmiotem powiązanym względem osób zarządzających Emitentem i spółką AGRO-DUDA 

Sp. z o.o. Kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości: 

zbyte aktywa stanowią co najmniej 20 % kapitału zakładowego jednostki, której udziały 

stanowią przedmiot aktywów finansowych emitenta lub jednostki od niego zależnej.  

Zbycie powyższych udziałów jest podyktowane zbyt małą skalą działalności spółki oraz 

brakiem możliwości dalszego jej rozwoju w zakresie budowy zaplecza surowcowego. 

 

Na powyższe transakcje zgodę wyraziła Rada Nadzorcza Emitenta. 

 


