
 

 

Raport bieŜący nr 10/2011 
 
Data sporządzenia: 28.04.2011  
 
Temat: Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. – ustalenie tekstu jednolitego Statutu 
 
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieŜące i okresowe 
 
 
Treść raportu: 
 
Zarząd Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Spółka),  
w załączeniu przekazuje tekst jednolity Statutu Spółki (Statut) ustalony przez Radę Nadzorczą w dniu 
27 kwietnia 2011 roku na podstawie upowaŜnienia wynikającego z Uchwały nr 7/29/12/2010 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 grudnia 2010 roku.   
 
Przedmiotowy tekst jednolity Statutu uwzględnia zmiany przyjęte przez to Nadzwyczajne Walne 
Zgromadzenie Spółki oraz wpisane do rejestru przedsiębiorców postanowieniem Sądu Rejonowego dla 
m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 20 
kwietnia 2011 roku (wpis z dnia 21 kwietnia 2011 roku), w postaci: 
 
nadania § 6 ust. 1 Statutu w dotychczasowym brzmieniu: 
 
„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.” 
 
 
 
 



 

 

nowej, następującej treści: 
 
„Kapitał zakładowy wynosi 278.002.290 zł (dwieście siedemdziesiąt osiem milionów dwa tysiące 
dwieście dziewięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 278.002.290 (dwieście siedemdziesiąt osiem milionów 
dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych 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. 98.233.447 akcji na okaziciela serii I.” 
 
Tekst jednolity Statutu dostępny jest równieŜ na stronie internetowej Spółki, pod adresem: 
www.pkmduda.pl  
 
Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 2 lit. b) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r.  
w sprawie informacji bieŜących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów 
wartościowych oraz warunków uznawania za równowaŜne informacji wymaganych przepisami prawa 
państwa niebędącego państwem członkowskim.  
 
 
 
 


