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Temat: Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. – Bank Handlowy w Warszawie S.A. – zawiadomienie dotyczące zmiany 

udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:
Zarząd  Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, iż 

w dniu dzisiejszym otrzymał od Banku Handlowego w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Bank 

Handlowy”) zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt. 2) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej 

i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2009, nr  185, poz. 1439) dotyczące zmniejszenia udziału Banku Handlowego w ogólnej 

liczbie głosów do poziomu powyżej 5%.   

Niniejsze zawiadomienie związane jest z dokonaniem, w dniu 20 lipca 2010 roku, przez Sąd Rejonowy dla m.st. 

Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisu do Rejestru Przedsiębiorców, 

podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.  

Przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego liczba akcji będących w posiadaniu Banku Handlowego 

wynosiła 20.369.538 (słownie: dwadzieścia milionów trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset trzydzieści 

osiem), co stanowiło 9,00% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniało do wykonywania 20.369.538 (słownie: 

dwudziestu milionów trzystu sześćdziesięciu dziewięciu tysięcy pięciuset trzydziestu ośmiu) głosów na walnym 

zgromadzeniu, których udział procentowy w ogólnej liczbie głosów wynosił 9,00%. 

Podmiot zawiadamiający nie brał udziału w przeprowadzonej przez Emitenta ofercie publicznej akcji zwykłych na 

okaziciela serii H, w związku z czym aktualnie Bank Handlowy posiada 20.369.538 (słownie: dwadzieścia milionów 

trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset trzydzieści osiem) akcji Spółki, co stanowi 6,59% kapitału zakładowego 

i uprawnia do 20.369.538 (słownie: dwudziestu milionów trzystu sześćdziesięciu dziewięciu tysięcy pięciuset 

trzydziestu ośmiu) głosów na walnym zgromadzeniu, których udział procentowy w ogólnej liczbie głosów stanowi 

6,59%.
 
Podmioty zależne od Banku Handlowego nie są w posiadaniu akcji Spółki.


