
Raport bieżący nr 78/2007 

Data sporządzenia: 20.09.2007  

Temat: Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. - aneks do umowy sprzedaży udziałów 

spółki NEW LOGISTIC Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie z dnia 25 lipca 2007 r. 

 

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

 

Treść raportu: 

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 66/2007 z dnia 31 lipca 2007 r. dotyczącego 

zawarcia umowy kupna udziałów w spółce pod firmą NEW LOGISTIC Sp. z o.o. z siedzibą 

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

informuje, iż w dniu 13 września 2007 r. podpisał z VERNESS COMPUTER TECHNOLOGIES 

LIMITED z siedzibą na Cyprze aneks do umowy sprzedaży udziałów spółki NEW LOGISTIC 

Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie z dnia 25 lipca 2007 r. 

 

Niniejszym aneksem zmieniony został § 3 przedmiotowej umowy dotyczący sposobu 

płatności oraz warunków zawieszających, pod jakimi umowę zawarto. 

 

Zgodnie z zawartym aneksem płatność za udziały w NEW LOGISTIC Sp. z o. o. zostanie 

zrealizowana w następujących transzach i terminach: 

- zaliczka w wysokości 100.000 zł (sto tysięcy złotych) w terminie 3 dni od podpisania 

umowy; 

- 40% ceny pomniejszonej o kwotę zaliczki płatne będzie przelewem na konto 

Sprzedającego, w terminie do 17 września 2007 r; 

- 40% ceny płatne w terminie 3 dni roboczych od doręczenia Kupującemu przez 

Sprzedającego egzemplarza Dziennika Urzędowego Województwa Mazowieckiego, w 

którym opublikowana zostanie Uchwała nr XII/70/07 Rady Miejskiej w Mszczonowie z 

dnia 27 czerwca 2007 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Mszczonowa obejmującej działkę nr ewid. 1634/13 w 

Mszczonowie; 

- 20% ceny płatne będzie przelewem na konto Sprzedającego, w terminie trzech 

miesięcy od przejścia własności udziałów na Kupującego. 

 

Treść aneksu zakłada ponadto, iż przedmiotowa umowa podpisana została pod 

warunkiem przedstawienia  

przez Sprzedającego oryginału zaświadczenia o nie zaleganiu przez Spółkę w podatkach 

wydanego przez Naczelnika Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa Śródmieście w dniu 

13 sierpnia 2007 r.,  



przy czym warunek ten zastrzeżony jest na korzyść Kupującego w ten sposób, iż pomimo 

nieziszczenia się go Kupujący ma prawo złożyć oświadczenie o nabyciu przedmiotowych 

udziałów. 

 

Przejście własności udziałów nastąpi w dniu zapłaty przez Kupującego 40% ceny. 


