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Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. – rejestracja zmian w Statucie Spółki - uzupełnienie

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

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 46/2010 z dnia 13 lipca 2010 roku w sprawie rejestracji zmian w Statucie

Spółki, Zarząd Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) informuje o

powzięciu, na podstawie odpisu aktualnego z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 22

września 2010 roku, informacji o zarejestrowaniu, w dniu 13 września 2010 roku, przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (dalej: „Sąd Rejestrowy”) zmiany Statutu

Spółki w zakresie § 19 ust. 6, przyjętej uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 35/27/05/2010 z dnia 27

maja 2010 roku.

Zarząd Spółki podaje do publicznej wiadomości, iż § 19 ust. 6 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:

„Bez zgody Rady Nadzorczej nie mogą być podejmowane decyzje dotyczące:
a) wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki; i
b) zawarcia przez Spółkę umowy z członkiem Rady Nadzorczej, Zarządu albo z podmiotem powiązanym ze Spółką,

za wyjątkiem umów zawieranych z podmiotami zależnymi albo powiązanymi ze Spółką, które to umowy nie

wymagają uchwały Zarządu na podstawie § 25 ust. 2 statutu Spółki”,

został zmieniony poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„Bez zgody Rady Nadzorczej nie mogą być podejmowane decyzje dotyczące:
a) wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki; i
b) zawarcia przez Spółkę umowy z osobą powiązaną, za wyjątkiem umów, które nie wymagają uchwały Zarządu

na podstawie § 25 ust. 2 statutu Spółki.”

Rejestracja ww. zmiany dokonana została na skutek wniosku Spółki z dnia 26 lipca 2010 roku o sprostowanie

wpisu dokonanego na podstawie postanowienia Sądu Rejestrowego wydanego w dniu 02 lipca 2010 roku, które

w swej treści nie uwzględniało zmiany § 19 ust. 6 Statutu Spółki, o którą Spółka pierwotnie wnioskowała.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. 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, ze zm.).


