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Podstawa prawna: Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do 

informacji poufnych
         

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

Pana Dariusza Formeli, Członka Zarządu Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA S.A. (dalej: Zawiadamiający), 

sprostowanie przekazanego w dniu 16 czerwca 2010 roku zawiadomienia złożonego w trybie art. 160 Ustawy 

o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r. nr 183 poz. 1538 z późn. zm.) dotyczącego transakcji nabycia 

100 000 (słownie: stu tysięcy) sztuk praw poboru do akcji serii H spółki Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. (dalej 

„Spółka”) po cenie 0,01 zł za jedno prawo poboru.

Zawiadamiający dokonał korekty zawiadomienia poprzez wskazanie, iż transakcja nim objęta nie doszła do skutku, 

w związku z czym przekazane w ww. zawiadomieniu informacje są bezprzedmiotowe.

Zawiadamiający przekazał, iż w dniu 18 czerwca 2010 roku powziął informację dotyczącą nie dojścia do skutku 

transakcji nabycia 100 000 praw poboru do akcji serii H Spółki po cenie 0,01 zł za jedno prawo poboru, na skutek 

niezrealizowania zlecenia kupna przez dom maklerski. 

W rezultacie podjętych czynności wyjaśniających, zgodnie z informacją otrzymaną w dniu 28 czerwca 2010 r. ze 

strony domu maklerskiego, Zawiadamiający ustalił, iż złożone w formie elektronicznej, w trakcie fazy giełdowej 

„przed zamknięciem”, zlecenie kupna praw poboru do akcji serii H Spółki nie zostało zrealizowane, z uwagi na zbyt 

małą ofertę podażową papierów wartościowych podczas fazy „na zamknięcie”.

Jednocześnie Zawiadamiający informuje, iż podtrzymując zamiar zaangażowania środków własnych w Spółkę, 

przyjął ofertę Zarządu Spółki złożoną w dniu 25 czerwca 2010 r., na podstawie art. 436 § 4 Kodeksu spółek 

handlowych oraz złożył zapis na papiery wartościowe i opłacił je w całości wkładami pieniężnymi, w związku z czym 

przydzielono Jego osobie w dniu 29 czerwca 2010 roku 200 000 (słownie: dwieście tysięcy) akcji zwykłych na 

okaziciela serii H. 


