
Raport bieżący nr  47/2009

Data: 2009-05-07

Temat: Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. – zbycie przez spółkę zależną zorganizowanej części przedsiębiorstwa 

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

Treść raportu:

Zarząd Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu dzisiejszym spółka 

zależna pod firmą Centrum Mięsne Makton S.A. („Zbywca”) dokonała przeniesienia na rzecz Ryszarda Paruzela 

(„Nabywca”) własności zorganizowanej części przedsiębiorstwa Zbywcy stanowiącej Oddział Zbywcy 

w Dobieszowicach pod adresem: 42-584 Dobieszowice, ul. Moniuszki 43, poprzednio działającej pod nazwą: Zakłady 

Mięsne „Paruzel” („Przedsiębiorstwo”).

W skład Przedsiębiorstwa będącego przedmiotem transakcji wchodzą:
a) znak towarowy „PARUZEL ROK ZAŁ. 1977”, z prawem ochronnym nr 142582, obejmujący znak graficzny;

b) prawo własności nieruchomości położonej w miejscowości Dobieszowice, gmina Bobrowniki, stanowiącej 

działki gruntu oznaczone nr: 1202/8, 1202/9, 1145/4, 1145/5, 1145/6 i 1356/1, o łącznej powierzchni 70.748 

m2, wraz z posadowionymi na tej nieruchomości budynkami, dla której Sąd Rejonowy w Będzinie V Wydział 

Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą KW nr 6467;

c) własność rzeczy ruchomych - składników majątkowych (środków trwałych oraz nisko cennych składników 

majątku);

d) własność rzeczy ruchomych stanowiących wyposażenie sklepów;

e) kontrahenci związani z Przedsiębiorstwem;

f) prawa wynikające z wszelkich umów zawartych przez Zbywcę, a związanych z Przedsiębiorstwem.

g) pozwolenia związane z działalnością Przedsiębiorstwa;

h) prawa do części receptur stosowanych w Przedsiębiorstwie;

i) tajemnice Przedsiębiorstwa;

j) dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

-
 



Niniejsza transakcja nie podlega reżimowi § 5 ust. 1 pkt 1 oraz 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 

2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz 

warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem 

członkowskim  (Dz.U.09.33.259). 

Zbycie części przedsiębiorstwa przez spółkę zależną CM Makton S.A. stanowi jedno                     z działań 

restrukturyzacyjnych podejmowanych w okresie postępowania naprawczego prowadzonego przez spółkę 

dominujacą. Przedmiotowa transakcja przyczyni się do poprawy efektywności i zmniejszenia kosztów obsługi 

finansowej. Ponadto, podjęte działanie stanowi krok w kierunku koncentracji produkcji przetwórczej w ramach Grupy 

Kapitałowej.


