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Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

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

AIG Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie zawiadomienie w trybie art.. 69 ust. 1 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.), iż 

zarządzany przez nie AIG Otwarty Fundusz Emerytalny, w wyniku zbycia akcji Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA 

S.A. na dzień 10 marca 2009 roku, zmniejszył zaangażowanie poniżej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce. 

Przed zmianą udziału, AIG Otwarty Fundusz Emerytalny posiadał 4 866 222 (słownie: cztery miliony osiemset 

sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście dwadzieścia dwie) akcje spółki Polski Koncern Mięsny DUDA S.A., co stanowiło 

5,001% udziału w kapitale zakładowym Spółki, uprawniało do 4 866 222 (słownie: czterech milionów ośmiuset 

sześćdziesięciu sześciu tysięcy dwustu dwudziestu dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz stanowiło 5,001% 

udziału w ogólnej liczbie głosów.  AIG Otwarty Fundusz Emerytalny posiadał również 7 499 873 (słownie: siedem 

milionów czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy) prawa poboru.

Po zmianie udziału, AIG Otwarty Fundusz Emerytalny posiada 3 556 355 (słownie: trzy miliony pięćset pięćdziesiąt 

sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć) akcji spółki Polski Koncern Mięsny DUDA S.A., co stanowi 3,66% udziału w 

kapitale zakładowym Spółki, uprawnia do 3 556 355 (słownie: trzech milionów pięciuset pięćdziesięciu sześciu tysięcy 

trzystu pięćdziesięciu pięciu) głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 3,66% udziału w ogólnej liczbie głosów.  

AIG Otwarty Fundusz Emerytalny posiada również 7 499 873 (słownie: siedem milionów czterysta dziewięćdziesiąt 

dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy) prawa poboru.


