
 

 

Raport bieŜący nr 16/2011 
 
Data sporządzenia: 11.05.2011 
 
Temat: Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. – zmiana postanowienia o ogłoszeniu upadłości 
obejmującej likwidację majątku dłuŜnika na postanowienie o ogłoszeniu upadłości z moŜliwością 
zawarcia układu spółki zaleŜnej Polska Wołowina sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą  
w Hucie  
 
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieŜące i okresowe 
 
Treść raportu:  
Zarząd Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA S.A. (dalej: Spółka) w nawiązaniu do: 

1. raportu bieŜącego nr 37/2009 z dnia 27 marca 2009 roku w sprawie złoŜenia przez spółkę 
zaleŜną działającą pod firmą Polska Wołowina sp. z o. o. z siedzibą w Hucie wniosku  
o ogłoszenie upadłości z moŜliwością zawarcia układu oraz  

2. raportu bieŜącego nr 50/2009 z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie ogłoszenia upadłości spółki 
działającej pod firmą Polska Wołowina sp. z o. o. z siedzibą w Hucie poprzez likwidację masy, 

  
informuje o powzięciu od pełnomocnika Spółki informacji o tym, iŜ w dniu 10 maja 2011 roku Sąd 
Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i 
Naprawczych wydał postanowienie w przedmiocie zmiany postanowienia o ogłoszeniu upadłości 
obejmującej likwidację majątku Polskiej Wołowiny sp. z o. o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w 
Hucie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości z moŜliwością zawarcia układu. 
 
Przedmiotowe postanowienie wydane zostało w oparciu o art. 16 w związku z art. 268 Ustawy z dnia 28 
lutego 2003 roku Prawo Upadłościowe i Naprawcze (Dz.U. 2009, Nr 175, poz. 1361).  
  
Podstawę zmiany ww. postanowienia stanowią wnioski złoŜone przez upadłego oraz syndyka, w trybie 
art. 268 i 271 Ustawy Prawo Upadłościowe i Naprawcze, zawierające propozycje układowe obejmujące 
likwidację majątku upadłego (układ likwidacyjny – art. 271 Ustawy Prawo Upadłościowe i Naprawcze), 
poprzez całkowite zaspokojenie wierzycieli mniejszościowych ze środków pienięŜnych zgromadzonych 
na rachunkach upadłego przy jednoczesnym przejęciu majątku upadłego przez wierzyciela 
większościowego (Spółkę).   

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 24 w związku z § 30 pkt 5 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 (Dz.U. 2009, Nr 33, poz. 259). 


