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Przekroczenie progu 5 % na Walnym Zgromadzeniu Spółki.   

 

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 02 

listopada 2006 r. otrzymał zawiadomienie o poniższej treści: 

" Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 1) w związku z art. 87 ust. 1 pkt. 2 lit. a0 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, ze zm.), 

BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Poznaniu działając w imieniu 

i na rzecz zarządzanych przez siebie funduszy inwestycyjnych (dalej też: "Fundusze") zawiadamia, 

że w wyniku nabyć akcji przez fundusze Arka BZ WBK Akcji FIO, Arka BZ WBK Zrównoważony FIO, 

Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu FIO, LUKAS FIO, rozliczonych w dniu 30 października 2006 r., 

fundusze inwestycyjne zarządzane przez BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 

posiadają więcej niż 5 % ogólnej liczby głosów w spółce pod firmą Polski Koncern Mięsny DUDA 

S.A. 

Przed zmianą udziału, o której mowa wyżej, fundusze inwestycyjne zarządzane przez BZ WBK AIB 

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. posiadały 2.409.665 akcji spółki PKM DUDA S.A., co 

stanowiło 4,9993 % w kapitale zakładowym spółki. Z akcji tych przysługiwało 2.409.665 głosów, co 

stanowiło 4,9993 % w ogólnej liczbie głosów. 

W dniu 30 października 2006 r. na rachunkach papierów wartościowych funduszy inwestycyjnych 

zarządzanych przez BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. znajdowało się 

2.559.665 akcji spółki PKM DUDA S.A., co stanowiło 5,31 % w kapitale zakładowym spółki. Z akcji 

tych przysługiwało 2.559.665 głosów, co stanowiło 5,31 % w ogólnej liczbie głosów. Ponadto 

Towarzystwo informuje, iż w trybie określonym w art. 46 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 27 maja 

2004 r. – o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr. 146, poz. 1546, ze zm.) zleciło zarządzanie 

portfelami inwestycyjnymi Funduszy spółce BZ WBK AIB Asset Management S.A. z siedzibą w 

Poznaniu. W związku z powyższym na BZ WBK AIB Asset Management S.A również ciąży obowiązek 

informacyjny związany z nabywaniem znacznych pakietów akcji przez Fundusze." 

 

Zarząd PKM DUDA S.A. otrzymał również zawiadomienie o brzmieniu: 

" Zgodnie z art. 69 ust. 1 pk. 1 w związku z art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. b) ustawy z dnia 29 lipca 2005 

r. – o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego 

obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539, ze zm.) BZ WBK AIB Asset 

Management Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu zawiadamia, że w wyniku nabyć akcji, 

rozliczonych w dniu 30 października 2006 r., klienci Spółki stali się posiadaczami akcji 

zapewniających więcej niż 5 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki 

publicznej Polski Koncern Mięsny DUDA Spółka Akcyjna. 

Przed zwiększeniem udziału, o którym mowa powyżej, klienci BZ WBK AIB Asset Management S.A. 

ma rachunkach objętych umowami o zarządzenie posiadali 2.409.665 akcji spółki PKM DUDA S.A., 



co stanowiło 4,9993 % w kapitale zakładowy spółki. Z akcji tych przysługiwało 2.409.665 głosów, 

co stanowiło 4,9993 % w ogólnej liczbie głosów. 

W dniu 30 października 2006 r. na rachunkach papierów wartościowych klientów BZ WBK AIB Asset 

Management S.A. objętych umowami o zarządzanie znajdowało się 2.566.484 akcji spółki PKM 

DUDA S.A., co stanowiło 5,32 % w jej kapitale zakładowym. Z akcji tych przysługiwało 2.566.484 

głosów, co stanowiło 5,32 % w ogólnej liczbie głosów. 

Ponadto BZ WBK AIB Asset Management S.A. informuje, iż BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy 

Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Poznaniu, w trybie określonym w art. 46 ust. 1 pkt. 1) ustawy z 

dnia 27 maja 2004 r. – funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, ze zm.), zleciło 

zarządzanie portfelami inwestycyjnymi funduszy inwestycyjnych, których organem jest 

Towarzystwo (dalej "Fundusze") spółce BZ WBK AIB Asset Management S.A. W związku z 

powyższym, niniejsze zawiadomienie uwzględnia także akcje PKM DUDA S.A. będące w posiadaniu 

Funduszy." 

 


