
 

 

Raport bieŜący nr 48/2010 
 
2010 – 07 – 20 
 
Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. – rejestracja podwyŜszenia kapitału zakładowego Spółki oraz 
zmiana Statutu  
 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieŜące i okresowe 
 
 
Zarząd Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) informuje, 
iŜ na podstawie odpisu zwykłego KRS Spółki z dnia 20 lipca 2010 roku, powziął wiedzę o dokonaniu w 
dniu dzisiejszym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego wpisu do Rejestru Przedsiębiorców podwyŜszenia kapitału zakładowego Spółki oraz 
zmiany Statutu Spółki.  
 
PodwyŜszenie kapitału zakładowego oraz zmiana Statutu Spółki związane są                                    z 
przeprowadzoną przez Spółkę ofertą publiczną akcji zwykłych na okaziciela serii H                    z 
prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy.  
 
Wartość kapitału zakładowego Spółki po podwyŜszeniu wynosi 308.891.433 zł (słownie: trzysta osiem 
milionów osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta trzydzieści trzy złote) i dzieli się na 
308.891.433 (słownie: trzysta osiem milionów osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta 
trzydzieści trzy) akcje zwykłe na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) kaŜda, 
z których przysługują 308.891.433 (słownie: trzysta osiem milionów osiemset dziewięćdziesiąt jeden 
tysięcy czterysta trzydzieści trzy) głosy. 
 
Wskutek rejestracji zmiany w Statucie Spółki, § 6 ust. 1 w dotychczasowym brzmieniu: 
„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 226.422.590,00 zł (dwieście dwadzieścia sześć milionów czterysta 
dwadzieścia dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 226.422.590 (dwieście 
dwadzieścia sześć milionów czterysta dwadzieścia dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych 
na okaziciela, o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) kaŜda”, otrzymał nowe, następujące brzmienie: 
„Kapitał zakładowy wynosi 308.891.433 zł (trzysta osiem milionów osiemset dziewięćdziesiąt jeden 
tysięcy czterysta trzydzieści trzy złote) i dzieli się na 308.891.433 (trzysta osiem milionów osiemset 
dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta trzydzieści trzy) akcje zwykłe o wartości nominalnej 1,00 zł 
(jeden złoty) kaŜda, w tym: 

a. 23.000.000 akcji na okaziciela serii A, 
b. 10.142.000 akcji na okaziciela serii B, 
c. 10.000.000 akcji na okaziciela serii C, 
d. 4.558.000 akcji na okaziciela serii D, 



 

 

e. 500.000 akcji na okaziciela serii E, 
f. 900.000 akcji na okaziciela serii F, 
g. 48.200.000 akcji na okaziciela serii G, 
h. 82.468.843  akcje na okaziciela serii H, 
i. 129.122.590 akcji na okaziciela serii I.”  

 
Tekst jednolity Statutu, uwzględniający zmianę przedstawioną powyŜej, stanowi załącznik             do 
niniejszego raportu. Ponadto, dostępny jest na stronie internetowej Spółki pod adresem: 
www.pkmduda.pl.  
 
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 bieŜących i okresowych przekazywanych przez emitentów 
papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równowaŜne informacji wymaganych 
przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259).  
 
 
 
 
 
 
 
 


