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Treść raportu:
Zarząd  Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał od 

Generali Otwarty Fundusz Emerytalny z siedzibą w Warszawie dwa zawiadomienia w trybie art.. 69 ust. 1 i 2 Ustawy

z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych                                   

do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005, nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) 

dotyczące zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. do poziomu 

poniżej 5%, przy czym:

1. Pierwsze zawiadomienie dotyczy zmniejszenia, o ponad 2%, w stosunku do ilości poprzednio publikowanej, 

zaangażowania w ogólnej liczbie głosów wskutek zbycia akcji Emitenta na dzień 06 marca 2009 roku.   

Przed dokonaniem transakcji Generali Otwarty Fundusz Emerytalny posiadał13 163 451 (słownie: trzynaście 

milionów sto sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt jeden) sztuk papierów wartościowych Emitenta oraz 

13 163 451 (słownie: trzynaście milionów sto sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt jeden) praw poboru 

akcji serii H, stanowiących 13,53% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 13,53% głosów w ogólnej liczbie 

głosów. 

Po dokonaniu transakcji, Generali Otwarty Fundusz Emerytalny posiadał 9 892 673 (słownie: dziewięć milionów 

osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt trzy) papiery wartościowe Emitenta oraz 13 163 451 

(słownie: trzynaście milionów sto sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt jeden) praw poboru akcji serii H, 

stanowiących 10,17% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 10,17% głosów w ogólnej liczbie głosów;

2. Drugie zawiadomienie dotyczy zmniejszenia zaangażowania w ogólnej liczbie głosów  wskutek zbycia akcji 

Emitenta na dzień 09 marca 2009 roku.

Przed zmianą udziału, Generali Otwarty Fundusz Emerytalny posiadał 9 892 673 (słownie: dziewięć milionów 

osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt trzy) papiery wartościowe oraz  13 163 451 (słownie: 

trzynaście milionów sto sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt jeden) praw poboru akcji serii H, 

stanowiących 10,17% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 10,17% głosów w ogólnej liczbie głosów. 



Po zmianie udziału, Generali Otwarty Fundusz Emerytalny posiada 4 492 673 (słownie: cztery miliony czterysta 

dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt trzy) papiery wartościowe Emitenta oraz 13 163 451 (słownie:    

trzynaście milionów sto sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt jeden) praw poboru akcji serii H, 

stanowiących 4,62% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 4,62% głosów w ogólnej liczbie głosów.


