
Raport bieżący nr 26 / 2007 

Data sporządzenia: 18.04.2007 

Temat: Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów 

 

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu 

akcji  

 

Treść raportu: 

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

dniu 17 kwietnia 2007 roku otrzymał: 

 

1). od Pani Bogny Duda - Jankowiak zawiadomienia następującej treści: 

"Na podstawie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej niniejszym 

zawiadamiam, co następuje: 

1. Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału w ogólnej liczbie głosów: 

17.04.2007 r. - przeniesienie akcji Spółki Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. w liczbie 1 889 

513 sztuk do Funduszu Inwestycyjnego jako zapłata za certyfikaty. 

 

2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale 

zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i procentowy udział w ogólnej liczbie 

głosów: 

4. 286.493 akcji - 8,89 % w kapitale zakładowym Spółki 

4. 286.493 głosów z akcji - 8,89 % w ogólnej liczbie głosów 

 

3. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki 

oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 

2.396.980 akcji -4, 97 % w kapitale zakładowym Spółki 

2.396.980 głosów z akcji - 4,97 % w ogólnej liczbie głosów". 

 

2). od Pana Marcina Dudy zawiadomienie następującej treści: 

"Na podstawie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej niniejszym 

zawiadamiam, co następuje: 

 

 



1. Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału w ogólnej liczbie głosów: 

17.04.2007 r. - przeniesienie akcji Spółki Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. w liczbie 1 507 

809 sztuk do Funduszu Inwestycyjnego jako zapłata za certyfikaty. 

 

2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale 

zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i procentowy udział w ogólnej liczbie 

głosów: 

3.420.570 akcji - 7,10 % w kapitale zakładowym Spółki 

3.420.570 głosów z akcji - 7,10 % w ogólnej liczbie głosów 

 

3. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki 

oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 

 

1.912.761 akcji - 3,97 % w kapitale zakładowym Spółki 

1.912.761 głosów akcji - 3,97 % w ogólnej liczbie głosów". 

 

3). od Pani Darii Duda zawiadomienie następującej treści: 

"Na podstawie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej niniejszym 

zawiadamiam, co następuje: 

 

1. Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału w ogólnej liczbie głosów: 

17.04.2007 r. - przeniesienie akcji Spółki Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. w liczbie 1 417 

677 sztuk do Funduszu Inwestycyjnego jako zapłata za certyfikaty. 

 

2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale 

zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i procentowy udział w ogólnej liczbie 

głosów: 

3.216.100 akcji - 6,67 % w kapitale zakładowym Spółki 

3.216.100 głosów z akcji - 6,67 % w ogólnej liczbie głosów 

 

3. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki 

oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 

1.798.423 akcji - 3,73 % w kapitale zakładowym Spółki 

1.798.423 głosów akcji - 3,73 % w ogólnej liczbie głosów". 


