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Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. - nabycie przez spółkę zależną udziałów w funduszu 

statutowym podmiotu prawa ukraińskiego   

 

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 dzisiejszym 

powziął informację o zawarciu w dniu 10 sierpnia 2007 r. przez podmiot zależny ROSAN – AGRO Sp. z o. 

o. z "EKSPRES BANK" Bank Akcyjny (siedziba – Kijów, 03049 Ukraina; numer rejestracyjny w 

Państwowym Rejestrze Banków – 234; kod – 20053145) porozumienia finalizującego transakcję nabycia 

podmiotu prawa ukraińskiego pod firmą Przedsiębiorstwo Filialne "Ekspres" wraz ze wszystkimi 

składnikami majątku ruchomego należącego do tegoż przedsiębiorstwa. 

 

Zawarcie przedmiotowego porozumienia poprzedzone zostało podpisaniem w dniu 22 czerwca 2007 r. 

pomiędzy ROSAN – AGRO Sp. z o. o. a "EKSPRES BANK" Bank Akcyjny umów: 

1). kupna – sprzedaży praw korporacyjnych; 

2). kupna – sprzedaży majątku ruchomego; 

3). kupna – sprzedaży majątku ruchomego; 

 

 

Przedmiotem umowy jest należący do "EKSPRES BANK" Bank Akcyjny: 

1). udział w funduszu statutowym Przedsiębiorstwa Filialnego "EKSPRES" w wysokości 100%, co stanowi 

437 371, UAH 60 kop (czterysta trzydzieści siedem tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden hrywien 

sześćdziesiąt kopiejek); 

2). majątek ruchomy w postaci urządzeń produkcyjnych; 

3). majątek ruchomy w postaci mebli oraz urządzeń biurowych. 

 

Dane nabytego podmiotu: 

1). Forma prawna: filialne (zależne) przedsiębiorstwo; 

2). Firma: Przedsiębiorstwo Filialne "Ekspres".; 

3). Siedziba —35314, Ukraina, obwód Rówieński, rejon Rówieński, wieś Zoria,  

ul. Adamkowska, budynek 5; 

4). Kod w JPRPOU: 32679858. 

 

Przedsiębiorstwo Filialne "Ekspres" prowadzi działalność w zakresie produkcji oraz handlu mięsem i 

wyrobami mięsnymi.  

 

Wartość przedmiotowej transakcji wynosi łącznie 12 000 000 UAH (dwanaście milionów hrywien), w tym:  

1). prawa korporacyjne: 6 331 920, 75 UAH(sześć milionów trzysta trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset 

dwadzieścia hrywien siedemdziesiąt pięć kopiejek); 



2) majątek ruchomy w postaci urządzeń produkcyjnych : 5 590 130,21 UAH (pięć milionów pięćset 

dziewięćdziesiąt tysięcy sto trzydzieści hrywien dwadzieści jeden kopiejek); 

3) majątek ruchomy w postaci mebli oraz urządzeń biurowych: 77 949,04 UAH (siedemdziesiąt siedem 

tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć hrywien cztery kopiejki.). 

 

Płatność za ww. przedmiot umowy została zrealizowana w następujący sposób: 

1). zaliczka w wysokości 437 371,60 UAH (czterysta trzydzieści siedem tysięcy trzysta siedemdziesiąt 

jeden hrywien sześćdziesiąt kopiejek) - w terminie 4 dni od dnia zawarcia umów; 

2). pozostała część kwoty - w dniu 10 sierpnia 2007 r.  

 

 

Nabycie podmiotu prawa ukraińskiego pod firmą Przedsiębiorstwo Filialne "Ekspres" wraz ze wszystkimi 

składnikami majątku ruchomego należącego do tegoż przedsiębiorstwa jest kolejnym krokiem w realizacji 

strategii wzmacniania pozycji PKM DUDA S.A. w branży mięsnej na rynku ukraińskim.  

 


