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Treść raportu:
Zarząd  Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA S.A. z siedzibą w Warszawie informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym 

od Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. z siedzibą w Warszawie zawiadomienia niniejszej treści:

„W nawiązaniu do zawiadomienia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A.  z siedzibą w Warszawie 

(dalej: PKO BP S.A.) z dnia 28 września 2009 roku oraz działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 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. z 2005, nr 184, poz. 1539 z późn. zm.), PKO BP S.A. uprzejmie informuje, iż 

ww. zawiadomieniem poinformował, iż w dniu 28 września 2009 roku powziął informację potwierdzającą 

uprawomocnienie się postanowienia Sądu Rejonowego w Lesznie zatwierdzającego układ pomiędzy Polskim 

Koncernem Mięsnym DUDA S.A. (zwanym dalej PKM DUDA) i wierzycielami tej spółki, w tym PKO BP S.A., przyjęty 

w dniu 24 lipca 2009 roku. W związku z tym, w wyniku konwersji wierzytelności na akcje PKM DUDA, mocą 

zatwierdzonego układu, PKO BP S.A. objął 22 109 061 akcji imiennych, co stanowi 9,76% kapitału zakładowego Spółki 

i uprawnia do 22 109 061 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, co stanowi 9,76% ogółu głosów na walnym 

zgromadzeniu akcjonariuszy PKM DUDA.

Przed ww. zmianą PKO BP S.A. nie posiadał akcji PKM DUDA.

Ponadto, PKO BP S.A. poinformował, iż nie zamierza zwiększać udziału w ogólnej liczbie głosów PKM DUDA w okresie 

12 miesięcy od złożenia zawiadomienia oraz, iż podmioty zależne od PKO BP S.A. nie posiadają akcji PKM DUDA.

W zawiadomieniu, o którym mowa powyżej, PKO BP S.A. poinformowało także, iż właściwe podwyższenie kapitału 

PKM DUDA związane z konwersją wierzytelności na akcje nie zostało jeszcze zarejestrowane.
 
W związku z powyższym, PKO BP S.A. niniejszym uprzejmie informuje, iż uzyskał informację o rejestracji przez sąd 

rejestrowy w dniu 05 listopada 2009 roku podwyższenia kapitału zakładowego PKM DUDA związanego z wyżej 

wskazaną konwersją wierzytelności na akcje.”


