
Raport bieżący nr 8/2010

Data sporządzenia: 27.01.2010

Temat: Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. – złożenie wniosku o zawieszenie przez Komisję Nadzoru Finansowego 

postępowania administracyjnego dotyczącego zatwierdzenia prospektu emisyjnego akcji serii H

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Emitent”) informuje o przekazaniu w 

dniu dzisiejszym do Komisji Nadzoru Finansowego wniosku o zawieszenie postępowania w sprawie zatwierdzenia 

prospektu emisyjnego akcji serii H Emitenta.

Powodem złożenia w/w wniosku jest wezwanie Komisji Nadzoru Finansowego zawarte w piśmie otrzymanym przez 

Emitenta w dniu 20 stycznia 2010 roku w związku z toczącym się postępowaniem o zatwierdzenie prospektu 

emisyjnego przygotowywanego w wyniku oferty publicznej akcji serii H Emitenta, podjętym na wniosek Spółki z dnia 

29 grudnia 2009 roku.

W uzasadnieniu wezwania Komisja Nadzoru Finansowego wskazała, iż z uwagi na planowane przyjęcie zmian do 

uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 5/08/12/2008 z dnia 8 grudnia 2008 roku w sprawie 

podwyższenia kapitału zakładowego  w drodze publicznej emisji akcji serii H z prawem poboru dotychczasowych 

akcjonariuszy,  w sprawie dematerializacji i ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii 

H, praw poboru akcji serii H oraz praw do akcji serii H oraz w sprawie zmiany Statutu, na zwołanym na dzień 1 lutego 

2010 roku Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu    (o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 01/2010 i 

2/2010 z dnia 5 stycznia 2010 roku) dokumentacja złożona w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego jest 

niekompletna   co zaś uniemożliwia prowadzenia postępowania w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego 

związanego z ofertą publiczną akcji serii H.

Jednocześnie Emitent informuje, że niezwłocznie po podjęciu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nadzwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia nr 5/08/12/2008 z dnia 8 grudnia 2008 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego 

w drodze publicznej emisji akcji serii H z prawem poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w sprawie dematerializacji i 

ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii H, praw poboru akcji serii H oraz praw do 

akcji serii H oraz w sprawie zmiany Statutu, Emitent przekaże przedmiotową uchwałę do Komisji Nadzoru 

Finansowego wraz z wnioskiem o podjęcie zawieszonego postępowania w sprawie zatwierdzenia prospektu 

emisyjnego akcji serii H Emitenta.


