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Skrócona nazwa emitenta: DUDA

Temat: Polski Koncern Mięsny DUDA SA - Zawiadomienie sporządzane na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) ustawy o 

ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o 

spółkach publicznych

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

Treść raportu: Zarząd Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA S.A. informuje, że w dniu 29 lipca 2009 r. wpłynęło do 

Spółki zawiadomienie od Bogny Duda – Jankowiak o zawarciu porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 

ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 

zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539, ze zm.), powodującego 

zwiększenie ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu PKM Duda S.A., następującej treści:

"Warszawa, dnia 29 lipca 2009 r.

Departament Nadzoru Obrotu
Komisja Nadzoru Finansowego
Plac Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa

Zarząd
Polski Koncern Mięsny DUDA S.A.
ul. Kłobucka 25
02-699 WARSZAWA

 
Zawiadomienie sporządzane na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 

instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Niniejszym, Bogna Duda-Jankowiak, zamieszkała: […], legitymująca się dow. os. nr […] ("Akcjonariusz"), na 

podstawie przepisów art. 69 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i 

warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach  

publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539, ze zm.; "Ustawa"), informuje, że w wyniku zawarcia pisemnego porozumienia, 

o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy, w tym dotyczącego zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu 

spółki pod firmą Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. ("Spółka"), którego stronami są m.in. Akcjonariusz, OPOKA



Fundusz Inwestycyjny Zamknięty oraz Pani Daria Duda i Pan Maciej Duda (Akcjonariusz, OPOKA FIZ, Pani Daria Duda 

i Pan Maciej Duda zwani są dalej łącznie "Stronami Porozumienia"), doszło do przekroczenia łącznie przez Strony 

Porozumienia 15 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

1. Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy niniejsze zawiadomienie

W dniu 24 lipca 2009 r. doszło do zawarcia pomiędzy Spółką i jej wierzycielami układu dotyczącego restrukturyzacji 

zobowiązań Spółki, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 66/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. ("Układ"). 

Układ przewiduje w szczególności dokonanie przez Spółkę nowej emisji akcji Spółki, przeznaczonych do objęcia przez 

banki będące stroną Układu, za wyłączeniem Banku Pekao S.A.

W celu zabezpieczenia wykonania Układu w dniu 24 lipca 2009 r. każda ze Stron Porozumienia złożyła oświadczenie 

(stanowiące zabezpieczenie wykonania Układu w rozumieniu art. 284 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. prawo 

upadłościowe i naprawcze) o zobowiązaniu się, w sytuacjach określonych w tym oświadczeniu, do głosowania na 

walnych zgromadzeniach Spółki za przyjęciem uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki i przyznaniu 

bankom, będącym stronami zawartego Układu, za wyjątkiem Banku Pekao S.A., akcji nowej emisji Spółki oraz za 

wynikającą z tego podwyższenia zmianą statutu Spółki.

Zobowiązanie zaciągnięte przez Strony Porozumienia w wyniku złożenia wskazanych wyżej oświadczeń, stanowi 

porozumienie, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy i powoduje w szczególności powstanie obowiązków 

określonych w art. 69 Ustawy.

2.Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba 

głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów

Na dzień 23 lipca 2009 r., Akcjonariusz posiadał 5.000.000 akcji Spółki, które stanowiły 5,14% udział w kapitale 

zakładowym Spółki, dających prawo do wykonywania 5.000.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co 

stanowiło 5,14% udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

3.Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych 

akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów
Na dzień sporządzenia niniejszego zawiadomienia, Strony Porozumienia posiadają łącznie 18.170.579 akcji Spółki, 

które stanowią 18,67% udział w kapitale zakładowym Spółki, oraz dają prawo do wykonywania 18.170.579 głosów 

na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 18,67% udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

4.Informacje dotyczące zamiarów dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 miesięcy od 

złożenia zawiadomienia oraz celu zwiększania tego udziału



Akcjonariusz nie wyklucza dalszego nabywania akcji Spółki i zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym 

zgromadzeniu Spółki, jeżeli w ocenie Akcjonariusza będzie to uzasadnione sytuacją rynkową oraz ekonomiczną 

Spółki. Celem ewentualnego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki będzie 

zamiar uzyskania zysku z inwestycji. W zależności od sytuacji rynkowej oraz ekonomicznej Spółki, Akcjonariusz nie 

wyklucza również zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

5.Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje Spółki
Nie istnieją.

6.Informacje o osobach trzecich, z którymi Akcjonariusz zawarł umowę, której przedmiotem jest przekazanie 

uprawnienia do wykonywania prawa głosu
Nie dotyczy.

Za Akcjonariusza:

Jarosław Dubiński
pełnomocnik

Adres do doręczeń:
Kancelaria Prawna Vogel Dubiński i Wspólnicy
ul. Zielna 37,
00-108 Warszawa"   
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