
Raport bieżący nr 52/2009

Data sporządzenia: 2009- 06- 03

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 – informacje bieżące i okresowe

Temat: Polski Koncern Mięsny DUDA S.A – uzupełnienie jednostkowego raportu rocznego SA – R 2008 oraz 

skonsolidowanego raportu rocznego RS 2008

W związku z pismem Komisji Nadzoru Finansowego, w nawiązaniu do jednostkowego raportu rocznego SA – R 2008 

oraz skonsolidowanego raportu rocznego RS 2008, opublikowanych w dniu 30 kwietnia 2009 roku, Zarząd Polskiego 

Koncernu Mięsnego DUDA S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym uzupełnia informacje zawarte                              

w Sprawozdaniu Zarządu z działalności Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA S.A. za rok 2008 oraz Sprawozdania 

Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKM DUDA za rok 2008 w ten sposób, iż: 

1. w pkt 7 SA – R 2008 oraz w pkt 8 RS 2008 zamiast „Opisu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli 

jednorazowa lub łączna wartość kilku transakcji zawartych przez podmiot powiązany w okresie 12 m – cy 

stanowi wyrażoną w zł równowartość 500 tys. eur”  wskazuje „Informacje o istotnych transakcjach

zawartych przez emitenta lub jednostkę od niego zależną z podmiotami powiązanymi na innych warunkach 

niż rynkowe, wraz z ich kwotami oraz informacjami określającymi charakter tych czynności;

2. w pkt 8 SA – R 2008 w ramach zaciągniętych kredytów oraz umów pożyczek – dodaje informację o wysokości 

stopy procentowej;

3. w pkt 8 SA – R 2008 oraz w pkt 9 RS 2008 – dodaje informacje dotyczące wypowiedzianych kredytów, umów 

pożyczek z podaniem ich kwoty, rodzaju, wysokości stopy procentowej, waluty i terminu wymagalności;

4. w pkt 9 SA – R 2008 oraz pkt 10 RS 2008  - dodaje informacje dotyczące rodzaju pożyczki oraz wysokości 

stopy procentowej;

5. w pkt 10 SA – R 2008 oraz pkt 11 RS 2008 – dodaje  informacje dotyczące udzielonych oraz otrzymanych 

w danym roku poręczeniach i gwarancjach, ze szczególnym uwzględnieniem poręczeń udzielonych 

jednostkom powiązanym emitenta;

6. w pkt 20 SA – R 2008 oraz pkt 22 RS 2008 – dodaje informacje o umowach zawartych pomiędzy emitentem 

a osobami zarządzającymi, przewidujących rekompensatę w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia 

z zajmowanego stanowiska bez ważnej przyczyny lub gdy ich odwołanie lub zwolnienie następuje z powodu 

połączenia emitenta przez przejęcie; 



7. w pkt 26 SA – R 2008 oraz pkt 27 RS 2008 – dodaje informacje o systemie kontroli programów akcji 

pracowniczych

8. w pkt 27 SA – R 2008 – dodaje informacje o postępowaniach toczących się przed sądem, organem właściwym 

dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej, z uwzględnieniem informacji 

w zakresie postępowań dotyczących zobowiązań lub wierzytelności emitenta lub jednostki od niego zależnej, 

których wartość stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych emitenta.

Zarząd Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA S.A. dokonuje ponadto modyfikacji Listy Prezesa Zarządu do 

akcjonariuszy.

Zarząd Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA S.A. informuje, iż uzupełniony raport jednostkowy SA – R 2008 oraz 

skonsolidowany raport RS 2008 zostaną podane do publicznej wiadomości w dniu dzisiejszym. 


