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Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. – połączenie Emitenta ze spółkami zależnymi AGRO PROGRESS sp. z o.o.,

DOMCO sp. z o.o. oraz ZM DUDA sp. z o.o.

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

Zarząd Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent) informuje, iż w dniu dzisiejszym

otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sądowego dotyczące dokonania, w dniu 20 grudnia 2010 roku, wpisu połączenia Emitenta

(spółka przejmująca) ze spółkami zależnymi: AGRO PROGRESS sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, DOMCO sp. z o.o.

z siedzibą w Warszawie oraz ZM DUDA sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (spółki przejmowane).

Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. jest podmiotem dominującym i liderem Grupy Kapitałowej PKM DUDA. Spółka

funkcjonuje w sektorze mięsa wieprzowego. Główna jej działalność koncentruje się na skupie, uboju i rozbiorze

mięsa, które w wielu asortymentach dystrybuowane jest zarówno na terenie kraju, jak i do krajów europejskich czy

azjatyckich. Sferę produkcyjno-handlową Spółki uzupełnia działalność usługowa w zakresie zamrażania,

składowania i transportu produktów spożywczych.

ZM DUDA sp. z o. o. funkcjonowała w segmencie produkcyjnym Grupy Kapitałowej PKM DUDA. Koncentrowała

swą działalność wokół produkcji mięsa wołowego w dzierżawionym zakładzie ubojowym.

AGRO PROGRESS sp. z o. o. nie prowadziła działalności operacyjnej.

DOMCO sp. z o. o. nie prowadziła działalności operacyjnej.

Połączenie ww. spółek nastąpiło w trybie art. 492 par. 1. pkt 1) oraz art. 515 par. 1 Kodeksu spółek handlowych, tj.

przez przeniesienie całego majątku spółek przejmowanych na spółkę przejmującą (łączenie się przez przejęcie),

przy czym jedynym wspólnikiem spółek przejmowanych jest spółka przejmująca (łączenie bez podwyższenia

kapitału zakładowego spółki przejmującej).
Połączenie ww. spółek stanowi realizację Programu Restrukturyzacji Operacyjnej Grupy Kapitałowej PKM DUDA

oraz Kierunków Strategicznych 2010 – 2012.
Przedmiotowe połączenie wpływa na optymalizację struktury Grupy Kapitałowej PKM DUDA, jak również

konsolidację struktury organizacyjnej wokół strategicznych dla Grupy Kapitałowej obszarów funkcjonowania,

zwiększenie efektywności poszczególnych podmiotów, redukcję kosztów oraz usprawnienie modelu zarządzania.



Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 14, w związku z § 20 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, ze zm.).


