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

23.04.2007 

 

Podstawa prawna: 

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 

 

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

w dniu 23 kwietnia 2007 roku zawarł z Przedsiębiorstwem Nidora Anstalt m.Vaduz, 

przedstawicielstwo /adres siedziby: с/о Administral Anstalt, Landstrasse 11, 9495 Triesen 

Księstwo Lichtenstein, będącym udziałowcem Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 

"ROSAN-AGRO" (Ukraina), Umowę sprzedaży praw korporacyjnych w Funduszu 

Statutowym ukraińskiego podmiotu "ROSAN – AGRO" Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością. 

Wysokość udziału w Funduszu Statutowym – Praw Korporacyjnych, należących do 

Sprzedawcy, w chwili zawierania niniejszej Umowy stanowi 100 % wysokości Funduszu 

Statutowego Spółki, co wynosi 7 711 000,00 UAH (siedem milionów siedemset jedenaście 

tysięcy hrywien).  

 

Dane nabywanego podmiotu  

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością "ROSAN-AGRO".  

Zarejestrowana 20.07.1999 roku przez Rogatyńską Rejonową Administrację Państwową 

Obwodu Iwano-Frankowskiego. 

Zarejestrowana w Jedynym Rejestrze Państwowym pod Nr 30425351. 

Siedziba: 

• Adres prawny (adres miejsca rejestracji państwowej) - 77023, Ukraina, obwód iwano-

frankowski, rejon rohatyński, wieś Pidhoroddia. 

• Rzeczywista siedziba administracji Spółki - 79035, Ukraina, obwód lwowski, m. Lwów, ul. 

Pasiczna 135. 

 

Wartość przedmiotowej umowy wynosi 16.080.000,00 USD (szesnaście milionów 

osiemdziesiąt tysięcy dolarów amerykańskich). 

Płatność za w/w udziały nastąpi w ramach akredytywy w dwóch ratach : 



1) Kwota w wysokości 12.080.000,00 USD (dwanaście milionów osiemdziesiąt tysięcy 

dolarów amerykańskich) zostanie uiszczona na rzecz Sprzedawcy po rejestracji zmian w 

Statucie Spółki, związanych z wstąpieniem Nabywcy do składu udziałowców Spółki oraz 

przedłożeniem bankowi następujących dokumentów: 

 

- oryginału Statutu Spółki z zarejestrowanymi zmianami, związanymi z nabyciem przez 

Nabywcę udziału w Funduszu Statutowym Spółki – Praw Korporacyjnych i nabyciem przez 

Nabywcę praw udziałowca Spółki;  

 

- oryginałów lub kopii notarialnych Statutu Spółki we wszystkich poprzednich wersjach z 

adnotacją o rejestracji państwowej zmian w dokumentach założycielskich; 

 

- oryginału wyciągu z Jedynego Rejestru Państwowego z informacją o strukturze 

udziałowców (z danymi Nabywcy). 

 

2) Kwota w wysokości 4.000.000,00 USD (cztery miliony dolarów amerykańskich) zostanie 

wypłacona Sprzedawcy w dniu 23 czerwca 2007 roku po przeprowadzeniu inwentaryzacji 

aktywów Spółki oraz jej przedsiębiorstw filialnych, stanu zobowiązań i należności Spółki, 

posiadanego majątku ruchomego i nieruchomego, podanych szczegółowo w załącznikach do 

Umowy Sprzedaży Praw Korporacyjnych.  

 

"ROSAN – AGRO" Sp. z o. o zajmuje się hodowlą trzody chlewnej na szeroką skalę wraz z 

grupą spółek zależnych : 

- PF " ROSANA" - zakład ubojowo - przetwórczy, 

- PF " ROSAN - TRADE" - firma zajmująca się handlem środkami do produkcji rolnej, 

- Rogatyńska Fabryka Mieszanek Paszowych – Mieszalnia Pasz ( "ROGATYN FEEDMILL") 

 

"ROSAN – AGRO" należy do liderów na rynku ukraińskim w sektorze mięsno-rolnym . 

 

Przejęcie 100 % udziałów w Grupie Kapitałowej "ROSAN-AGRO" jest kolejnym krokiem 

PKM DUDA S.A w zakresie budowy znaczącej Grupy Mięsnej na Ukrainie. 


