
Raport bieżący nr 48/2007 

Data sporządzenia: 15.06.2007  

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

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

 

Treść raportu: 

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

w dniu 15 czerwca 2007 roku zawarł z Panem Antonim Pieprzykiem, Umowę sprzedaży 

praw korporacyjnych w funduszu statutowym podmiotu prawa ukraińskiego "Pieprzyk 

Rogatyn" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 

 

Przedmiotem Umowy jest należący do Pana Antoniego Pieprzyka udział w funduszu 

statutowym "Pieprzyk Rogatyn" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w wysokości 

100 % funduszu statutowego, co stanowi 1 262 638 UAH 12 kop. (słownie: jeden milion 

dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset trzydzieści osiem hrywien dwanaście 

kopiejek).  

 

Dane nabywanego podmiotu: 

 

1. Firma - "Pieprzyk Rogatyn" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

 

2. Forma prawno - organizacyjna - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

 

3. Siedziba - 77023, Ukraina, obwód iwano-frankowski, rejon rogatyński, wieś Ujizd 

 

Spółka "Pieprzyk Rogatyn" prowadzi działalność w zakresie upraw ziemi, produkcji rolnej 

i surowcowej oraz obrotu zwierzątami hodowlanymi. Spółka posiada odpowiednie 

zaplecze i sprzęt do produkcji rolnej i gospodaruje na kilku tysiącach hektarów gruntów 

rolnych. 

 

Wartość przedmiotowej umowy wynosi 4 760 000 zł (słownie: cztery miliony siedemset 

sześćdziesiąt tysięcy złotych). 

 

Płatność za w/w prawa korporacyjne zostanie zrealizowana w następujących transzach i 

terminach : 

 

a) zaliczka w wysokości 952 000 złotych (dziewięćset pięćdziesiąt dwa tysiące złotych) - 

w ciągu 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy; 



 

b) 1.904.000 zł (jeden milion dziewięćset cztery tysiące złotych) - po zakończeniu audytu 

oraz inwentaryzacji, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty zawarcia niniejszej 

umowy; 

 

c) kwota trzeciej raty w wysokości 1.904.000 złotych (jeden milion dziewięćset cztery 

tysiące złotych) w terminie 7 dni od otrzymania przez Strony oryginału wyciągu z 

Jednolitego Rejestru Państwowego stwierdzającego nowy skład uczestników Spółki z 

Kupującym jako jedynym wspólnikiem, jednak nie później niż w terminie 21 dni od daty 

zawarcia niniejszej umowy. 

 

W przypadku powstania istotnych rozbieżności między danymi określonymi przez 

Sprzedającego w Umowie a skutkami dokonanej inwentaryzacji, Kupującemu przysługuje 

prawo do odliczenia z płatności kwoty stanowiącej równowartość ujawnionych różnic. 

 

O ostatecznym zamknięciu transakcji albo odstąpieniu od umowy, Emitent poinformuje 

uczestników w raporcie bieżącym. 

 

Podpisanie przedmiotowej umowy jest kolejnym krokiem do realizacji obranej przez 

Zarząd PKM DUDA S.A. strategii zakładającej ekspansję na rynek ukraiński.  

 

Przedmiotowa transakcja pozwoli na umocnienie pozycji PKM DUDA S.A. w segmencie 

mięsnym i rolnym na Ukrainie. 

 


