
Raport bieżący nr 95/2009

Data: 2009-11-06

Temat: Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. – rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmian 

w Statucie Spółki

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść:  

W nawiązaniu do:

1. raportu bieżącego nr 89/2009 z dnia 29 września 2009 roku w sprawie zawiadomienia Kredyt Bank S.A. 

z siedzibą w Warszawie, Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, ING Bank Śląski S.A. 

z siedzibą w Katowicach dotyczącego objęcia akcji Emitenta serii I;

2. raportu bieżącego nr 90/2009 z dnia 30 września 2009 roku w sprawie zawiadomienia  BRE Bank S.A. 

z siedzibą w Warszawie dotyczącego objęcia akcji Emitenta serii I;

3. raportu bieżącego nr 91/2009 z dnia 02 października 2009 roku w sprawie zawiadomienia PKO BP S.A. 

z siedzibą w Warszawie dotyczącego objęcia akcji Emitenta serii I,

Zarząd Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA S.A. z siedzibą w Warszawie podaje do publicznej wiadomości, iż Sąd 

Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał w dniu 

05 listopada 2009 roku   postanowienie w przedmiocie wpisu do Rejestru Przedsiębiorców podwyższenia kapitału 

zakładowego Spółki Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. oraz zmian Statutu Spółki (Sygn. : WA.XIII NS – 

REJ.KRS/033972/09/219); (zaświadczenie o dokonaniu wpisu z dnia 06 listopada 2009 r.).

Wpisana wartość kapitału zakładowego Spółki wynosi 226 422 590 zł (słownie: dwieście dwadzieścia sześć milionów 

czterysta dwadzieścia dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt złotych), i dzieli się na 226 422 590 (słownie: dwieście 

dwadzieścia sześć milionów czterysta dwadzieścia dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych o wartości 

nominalnej 1zł, (jeden złoty) każda, z których przysługuje 226 422 590 (słownie: dwieście dwadzieścia sześć milionów 

czterysta dwadzieścia dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt) głosów, przy czym:

1. 97 300 000 (słownie: dziewięćdziesiąt siedem milionów trzysta tysięcy) jest akcjami zwykłymi na okaziciela, z 

których przysługuje 97 300 000 głosów,



2. 129 122 590 (słownie: sto dwadzieścia dziewięć milionów sto dwadzieścia dwa tysiące pięćset 

dziewięćdziesiąt) jest akcjami zwykłymi imiennymi, z których przysługuje 129 122 590 głosów.

Zarejestrowane zmiany Statutu Spółki polegają na zmianie treści § 6 ust. 1 oraz  § 6 ust. 3.

Zarząd Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA S.A. z siedzibą w Warszawie w załączeniu przekazuje tekst jednolity 

Statutu Spółki.

Tekst jednolity Statutu dostępny jest również na stronie internetowej Spółki pod adresem www.pkmduda.pl.

Wyżej przedstawiona rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmian w Statucie Spółki dokonana 

została na podstawie układu przyjętego w postępowaniu naprawczym na Zgromadzeniu Wierzycieli w dniu 24 lipca 

2009 roku, zatwierdzonego na mocy prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego w Lesznie, V Wydział 

Gospodarczy z dnia 15 września 2009 roku, zgodnie z art. 294 ust. 3 Prawa Upadłościowego i Naprawczego 

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

DUDA S.A. emitowane w ramach serii I.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 9  oraz § 38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku 

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

warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem 

członkowskim (Dz. U.z 2009 r., Nr 33, poz. 259 z późn. zm.).
 


