
Raport bieżący  nr 40/2010

Data sporządzenia: 2010-06-21

Temat: Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. – KDPW S.A. – komunikat Działu Operacyjnego – rejestracja akcji zwykłych na okaziciela 

serii I

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

W związku z raportem bieżącym nr 34/2010 z dnia 15 czerwca 2010 roku w przedmiocie warunkowej rejestracji akcji zwykłych na 

okaziciela serii I oraz raportem bieżącym nr 39/2010 z dnia 18 czerwca 2010 roku dotyczącym dopuszczenia i wprowadzenia do 

obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji zwykłych na okaziciela serii I, Zarząd Polskiego Koncernu 

Mięsnego DUDA S.A. z siedzibą w Warszawie informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym Komunikatu Działu Operacyjnego 

Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. (dalej: KDPW S.A.) z dnia 21 czerwca 2010 roku.

W treści przedmiotowego komunikatu, KDPW S.A. informuje, iż zgodnie z Uchwałą Zarządu KDPW S.A. nr 336/10 z dnia 15 czerwca 

2010 roku, w dniu 23 czerwca 2010 roku nastąpi rejestracja w Krajowym Depozycie 129 122 590 (słownie: stu dwudziestu 

dziewięciu milionów stu dwudziestu dwóch tysięcy pięciuset dziewięćdziesięciu) akcji zwykłych na okaziciela serii I Polskiego 

Koncernu Mięsnego DUDA S.A. wraz z oznaczeniem ich kodem PLDUDA000016.

Po rejestracji akcji zwykłych na okaziciela serii I, łączna liczba papierów wartościowych Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA S.A. 

nie ulegnie zmianie, wynosząc 226 422 590 (słownie: dwieście dwadzieścia sześć milionów czterysta dwadzieścia dwa tysiące 

pięćset dziewięćdziesiąt).

Podstawę do wyemitowania przez Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. akcji serii I stanowił, przyjęty, w ramach postępowania 

naprawczego, w dniu 24 lipca 2009 roku, układ zakładający konwersję części wierzytelności przysługujących Bankom wobec 

Emitenta na papiery wartościowe.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 66/2009 z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie zakończenia z sukcesem postępowania 

naprawczego, Zarząd Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA S.A. przekazuje, iż zgodnie z częścią VI Warunków Restrukturyzacji 

zawartych z Bankami w dniu 24 lipca 2009 roku, akcje serii I objęte są zakazem zbywania lub obciążania na rzecz jakichkolwiek 

podmiotów w terminie do dnia 31 grudnia 2012 roku. Powyższe ograniczenie nie dotyczy przypadku realizacji przez Polski Koncern 

Mięsny DUDA S.A. prawa do nabycia przedmiotowych akcji celem ich umorzenia („Opcja buy-back”) albo wykonania przez osoby 

z rodziny Duda prawa do odkupu ww. akcji („Opcja call”). 

Podstawa prawna: § 34 ust. 1 pkt. 1 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). 


