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Wyjaśnienie dotyczące stanu zaangażowania Julius Baer Investment Management LLC 

oraz Julius Baer International Equity Fund w akcje Polskiego Koncernu Mięsnego 

DUDA S.A. oraz opis powiązań pomiędzy Julius Baer Investment Management LLC 

oraz Julius Baer International Equity Fund 

 

Podstawa prawna 

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

 

Zarząd Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał 

zawiadomienie następującej treści: 

 

" Julius Baer Investment Management LLC jest doradcą inwestycyjnym zarejestrowanym 

przez Komisję Papierów Wartościowych Stanów Zjednoczonych. Julius Baer Investment 

Management LLC pełni rolę doradcy inwestycyjnego na rzecz szeregu podmiotów na 

podstawie standardowych umów doradztwa inwestycyjnego. 

 

Jednym z klientów Julius Baer Investment Management LLC jest Julius Baer International 

Equity Fund. Na podstawie Umowy Doradztwa Inwestycyjnego zawartej pomiędzy Julius 

Baer Investment Management LLC, jako doradcą, a Julius Baer International Equity Fund, 

jako klientem, Julius Baer Investment Management LLC zarządza portfelem papierów 

wartościowych należącym do Julius Baer International Equity Fund oraz jest uprawniony do 

wykonywania prawa głosu w imieniu Julius Baer International Equity Fund. 

 

Pragniemy podkreślić, że Julius Baer Investment Management LLC, działający jako podmiot 

zarządzający portfelami papierów wartościowych należących do jego klientów, jest 

zobowiązany do dokonywania odpowiednich zawiadomień na podstawie art. 87 ust. 1 pkt. 3 

litera b Ustawy o ofercie publicznej w związku z osiągnięciem lub przekroczeniem progów 

wskazanych w Ustawie o ofercie publicznej. 

 

Co istotne, Julius Baer Investment Management LLC nie nabywa we własnym imieniu i na 

własny rachunek żadnych akcji w jakichkolwiek polskich spółkach publicznych, co 

powoduje, że jest jedynie zobowiązany do wykonywania odpowiednich obowiązków 



informacyjnych odnoszących się tylko do łącznej liczby akcji/głosów wchodzących w skład 

portfeli papierów wartościowych należących do jego klientów. 

 

Ponadto klienci Julius Baer Investment Management LLC, w tym Julius Baer International 

Equity Fund, działający jako właściciele akcji DUDY, niezależnie od zawiadomień 

dokonywanych przez Julius Baer Investment Management LLC, są zobowiązani do 

dokonywania odpowiednich zawiadomień o osiągnięciu lub przekroczeniu pewnych progów 

stosownie do postanowień art. 69 Ustawy o ofercie publicznej. 

 

Dlatego też pragniemy podkreślić, że liczby akcji/głosów wskazane w zawiadomieniach 

dokonywanych przez Julius Baer Investment Management LLC oraz Julius Baer International 

Equity Fund nie mogą być sumowane i dlatego zarówno żaden z tych podmiotów osobno, jak 

i oba łącznie nie osiągnęły ani nie przekroczyły 10% głosów na Walnym Zgromadzeniu 

DUDA. 

 

Pragniemy poinformować, że zgodnie z informacjami wskazanymi w zawiadomieniu 

dokonanym w marcu 2006 r., Julius Baer Investment Management LLC posiadał w imieniu 

jego klientów (włączając w to także pakiet akcji należących do Julius Baer International 

Equity Fund) 3.843.438 akcji uprawniających do 7,97% głosów na Walnym Zgromadzeniu 

DUDA oraz do tej samej liczby głosów. Odpowiednie zawiadomienie dotyczące tylko  

i wyłącznie pakietu akcji DUDY, których właścicielem był Julius Baer International Equity 

Fund (5,61 % głosów) zostało dokonane przez Bank BPH S.A. działający w imieniu Julius 

Baer International Equity Fund dnia 10 grudnia 2004 r." 


