
Raport bieżący nr 34/2009

Data sporządzenia: 27.03.2009 r. 

Temat: Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. - wypowiedzenie przez Kredyt Bank S.A. umów kredytowych

Podstawa prawna:  Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

Zarząd Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA Spółka Akcyjna („Spółka”) informuje, iż w dniu 26 marca 2009 r. otrzymał 

oświadczenia Kredyt Bank Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie („Bank”) o wypowiedzeniu Spółce 8 umów 

kredytowych, tj.

1) umowy o kredyt obrotowy w rachunku bieżącym nr LS/RB/0050/2000 (721510002707) zawartej przez Bank

i Spółkę dnia 31 marca 2000 r.;

2) umowy o kredyt obrotowy nr 654456WS02060801 zawartej przez Bank i Spółkę w dniu 4 czerwca 2008 r.;

3) umowy nr LS/I/0132/2001 o kredyt na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego w ramach „Programu 

wspierania restrukturyzacji i modernizacji przemysłu mięsnego w Polsce” z dopłatami do oprocentowania ze 

środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (symbol BR/14) zawartej przez Bank i Spółkę w 

dniu 19 listopada 2001 r.;

4) umowy nr LS/I/0016/2003 o kredyt na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego objętego programem 

branżowym z dopłatami do oprocentowania ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

(symbol BR/14) zawartej przez Bank i Spółkę w dniu 17 czerwca 2003 r.

5) umowy nr LS/I/0017/2003 kredytu inwestycyjnego na finansowanie przedsięwzięć objętych Programem 

SAPARD, zawartej przez Bank i Spółkę w dniu 17 czerwca 2003 r.;

6) umowy nr LS/I/0020/2003 o kredyt na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego objętego programem 

branżowym z dopłatami do oprocentowania ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

(symbol BR/14) zawartej przez Bank i Spółkę dnia 11 lipca 2003 r. ;

7) umowy nr 42 1500 1517 7015 1001 5503 0000 kredytu inwestycyjnego „Inwestycja z Unią Europejską” na 

finansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego objętego refinansowaniem ze środków Unii Europejskiej w 

ramach Funduszy Strukturalnych zawartej przez Bank i Spółkę w dniu 29 czerwca 2005 r.;

8) umowy o kredyt inwestycyjny nr 654456WS02060800 zawartej przez Bank i Spółkę w dniu 26 czerwca 2008 

r.;

zwanych dalej łącznie „Umowami Kredytowymi”.



Wypowiedzenie Umów Kredytowych powołanych w pkt. 3,4,5 i 6 powyżej, Bank motywuje pogorszeniem się sytuacji 

finansowej Spółki i jej stanu majątkowego, a tym samym wystąpieniem zagrożenia terminowej spłaty kredytu.

W wypowiedzeniu dotyczącym umowy kredytowej z pkt 7 powyżej Bank powołuje się na Ogólne Warunki 

Kredytowania i wypowiada umowę z uwagi na zagrożenie upadłością, a tym samym terminowej spłaty kredytu.

W wypowiedzeniu dotyczącym umowy kredytowej z pkt 1, Bank powołuje § 14 ust.1 pkt.6 ppkt.c) Ogólnych 

Warunków Kredytowania w Kredyt Banku SA stanowiących załącznik do tej umowy. 

W wypowiedzeniu dotyczącym umowy z pkt 2, Bank powołuje się na § 14 ust.1 pkt.4 ppkt.d) Ogólnych Warunków 

Kredytowania w Kredyt Banku SA stanowiących załącznik do tej umowy.

W wypowiedzeniu umowy z pkt 8 powyżej, Bank powołuje się na § 14 ust.1 pkt.4 ppkt.c)   Ogólnych Warunków 

Kredytowania w Kredyt Bank S.A., stanowiących załącznik do tej umowy, z którego wynika, iż podstawą 

wypowiedzenia tego kredytu jest fakt złożenia przez Spółkę oświadczenia o wszczęciu postępowania naprawczego. 

Termin wypowiedzenia Umów Kredytowych wynosi 7 dni, licząc od dnia doręczenia wypowiedzenia i upływa z dniem 2 

kwietnia 2009 r. Z dniem następnym po upływie okresu wypowiedzenia całe zadłużenie z Umów Kredytowych staje się 

wymagalne. Od dnia następnego po upływie okresu wypowiedzenia Bank będzie naliczał od kwoty kredytów odsetki 

wg stawki jak dla zadłużenia przeterminowanego.

Łączna wartość zobowiązania Spółki z Umów Kredytowych wg stanu na dzień 15 marca 2009 r. wynosi 51.360.985,66 

zł (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów trzysta sześćdziesiąt tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt pięć złotych 

sześćdziesiąt sześć groszy), z czego kwota 31.530.941,25 zł (słownie: trzydzieści jeden milionów pięćset trzydzieści 

tysięcy dziewięćset czterdzieści jeden złotych dwadzieścia pięć groszy) stanowi wierzytelność Banku z Umów 

Kredytowych nr LS/RB/0050/2000, 654456WS02060801, LS/I/0017/2003, która nie została zabezpieczona rzeczowo 

i na podstawie art. 498 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz.U. z 2003 r. Nr 

60 poz. 535 z późn.zm.), spłata tej wierzytelności ulega zawieszeniu na czas trwania postępowania naprawczego. 

Spółka zamierza podjąć rozmowy z Bankiem dotyczące uzgodnienia warunków spłaty wyżej wymienionych 

zobowiązań z Umów Kredytowych. 


