
Raport bieżący nr 74/2009

Data sporządzenia: 2009-08-07

Skrócona nazwa emitenta: DUDA

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

z art. 87 ust. 1 pkt 4) i art. 90 ust. 3 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 07 sierpnia 2009 r. wpłynęło do 

Spółki od radcy prawnego Krzysztofa Libiszewskiego zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 87 ust. 1 

pkt. 4) i art. 90 ust. 3 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.), 

o następującej treści:

"Warszawa, 6 sierpnia 2009 r.

Do: Zarząd 
Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. 
ul. Kłobucka 25 
02-699 Warszawa 

Uprzednio faksem: (065) 547 70 01

Od: Krzysztof Libiszewski – pełnomocnik
Al. Ujazdowskie 10
00-478 Warszawa

ZAWIADOMIENIE PEŁNOMOCNIKA

Zważywszy na:

a) obowiązek wynikający z art. 69 ust. 1 pkt. 1 w związku z art. 87 ust. 1 pkt 4) i art. 90 ust. 3 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.05.184.1539) (dalej "Ustawa"),

b) fakt, że w dniu 24 lipca 2009 r. następujący akcjonariusze spółki Polski Koncern Mięsny Duda S.A. (dalej: 



Spółka): Opoka Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, Maciej Duda, Daria Duda oraz Bogna Duda-Jankowiak 

(dalej łącznie zwani "Mocodawcami") udzielili mi, tj. radcy prawnemu Krzysztofowi Libiszewskiemu (dalej: 

"Pełnomocnik"), pełnomocnictwa do głosowania na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które 

ma się odbyć 31 sierpnia 2009 r. (dalej "Pełnomocnictwo"), nie udzielając Pełnomocnikowi pisemnych 

instrukcji do głosowania,

c) wobec ziszczenia się warunku zawieszającego, pod warunkiem którym zostało udzielone Pełnomocnictwo, tj. 

zatwierdzenia przez wierzycieli układu dotyczącego restrukturyzacji zobowiązań Spółki, co miało miejsce 24 

lipca 2009 r. oraz

d) wobec zwołania w dniu 4 sierpnia 2009 r. przez Zarząd Spółki Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 

dzień 31 sierpnia 2009 r., przez co ziścił się warunek, od którego zależała możliwość wykonania uprawnień 

przyznanych Pełnomocnikowi, niniejszym Pełnomocnik zawiadamia o liczbie akcji Spółki, z jakich jest 

uprawniony do wykonywania prawa głosu w imieniu Mocodawców na Nadzwyczajnym Walnym 

Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 31 sierpnia 2009 r.:

Przed zmianą Aktualnie

Liczba akcji Spółki 0 18.170.579

Udział akcji w kapitale zakładowym Spółki w % 0 18,67

Liczba głosów z akcji 0 18.170.579

Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu w % 0 18,67

Pełnomocnik nie ma zamiaru dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki 

w okresie 12 miesięcy. 

Zawiadomienie jest złożone w związku z udzieleniem pełnomocnictwa do głosowania na jednym Walnym 

Zgromadzeniu Spółki, tj. Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na 31 sierpnia 2009 r. Po utracie przez 

Pełnomocnika możliwości wykonywania prawa głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na 31 

sierpnia 2009 r. prawo wykonywania głosu z akcji Spółki wskazanych powyżej powróci do każdego z Mocodawców.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości proszę o kontakt.

Z poważaniem,
________________________
Krzysztof Libiszewski
Radca Prawny - Pełnomocnik"



INFORMACJE O PODMIOCIE    >>> 

Polski Koncern Mięsny DUDA S.A.
(pełna nazwa emitenta)

DUDA Spożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-699 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)

Kłobucka 25
(ulica) (numer)

022 319 94 00 022 319 94 01
(telefon) (fax)

duda@pkmduda.pl www.pkmduda.pl
(e-mail) (www)

699-17-81-489 411141076
(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2009-08-07 Bogna Duda- Jankowiak wiceprezes zarządu
2009-08-07 Rafał Oleszak wiceprezes zarządu


