
Raport bieżący nr 89/2009

Data sporządzenia: 29.09.2009

Temat: Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. – Kredyt Bank S.A., Bank Handlowy w Warszawie S.A., ING Bank Śląski S.A. 

– zawiadomienia dotyczące objęcia akcji Emitenta serii I

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

Treść raportu:
Zarząd  Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał od 

Kredyt Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie oraz ING Bank 

Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku                   

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

o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005, nr 184, poz. 1539 z późn. zm.).

Niniejsze zawiadomienia dokonane zostały w związku z powzięciem przez w/w banki w dniu 28 września 2009 roku 

informacji o uprawomocnieniu się postanowienia Sądu Rejonowego w Lesznie, Wydział V Gospodarczy, z dnia 15 

września 2009 roku w przedmiocie zatwierdzenia układu Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA S.A. z wierzycielami, w 

tym w/w bankami, przyjętego na Zgromadzeniu Wierzycieli w dniu 24 lipca 2009 roku.

Przyjęty układ przewiduje m.in. konwersję części wierzytelności w/w banków na akcje Polskiego Koncernu Mięsnego 

DUDA S.A. emitowane w ramach serii I.

Podmioty zawiadamiające poinformowały, iż na mocy układu, o którym mowa powyżej, w drodze konwersji 

wierzytelności na akcje serii I:

1. Kredyt Bank S.A. z siedzibą w Warszawie objął 35 505 179 akcji imiennych nieuprzywilejowanych, co stanowi 

15,68% kapitału zakładowego Spółki i uprawnia do 35 505 179 głosów na walnym zgromadzeniu 

akcjonariuszy, co stanowi 15,68% ogółu głosów na walnym zgromadzeniu Polskiego Koncernu Mięsnego 

DUDA S.A.;

2. Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie objął 20 369 538 akcji imiennych 

nieuprzywilejowanych, zamiennych na żądanie banku na akcje na okaziciela, co stanowi około 9% kapitału 

zakładowego Spółki i uprawnia do wykonywania tej samej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Polskiego 

Koncernu Mięsnego DUDA S.A.;

3. ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach uzyskał 36 199 232  akcje imienne, co stanowi 15,99% kapitału 

zakładowego Spółki i uprawnia do 36 199 232 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, dających 



15,99% ogółu głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA S.A.

Przed przedmiotowym objęciem, w/w banki nie posiadały akcji Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA S.A. 

Kredyt Bank S.A. z siedzibą w Warszawie oraz ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach poinformowały o braku 

zamiaru zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA S.A. w okresie 12 miesięcy 

od złożenia zawiadomień.

Podmioty zależne od wszystkich zawiadamiających nie są w posiadaniu akcji Emitenta.

Kredyt Bank S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie wskazały na 

brak rejestracji podwyższenia kapitału.
  

Zarząd Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż Spółka prowadzi czynności 

zmierzające do dokonania wpisu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o akcje serii I do Krajowego Rejestru 

Sądowego.


