
 

 

Raport bieŜący nr 24/2011 
 
Data sporządzenia: 03.08.2011  

 
Temat: Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. – zawarcie przez Emitenta umowy zbycia udziałów spółki 
zaleŜnej WIZENTAL sp. z o.o.  
  
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne 
 
Treść raportu: 
Zarząd Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Sprzedający) 
informuje o zawarciu w dniu 02 sierpnia 2011 roku z HYDERUS sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu 
(dalej: Kupujący) umowy sprzedaŜy udziałów spółki WIZENTAL sp. z o.o. z siedzibą w Grąbkowie 
(dalej: Spółka), (dalej: Umowa Zbycia Udziałów).   
 
Przedmiotem Umowy Zbycia Udziałów jest sprzedaŜ przez Sprzedającego na rzecz Kupującego 9.638 
(dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści osiem) udziałów Spółki, o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: 
jeden tysiąc złotych) kaŜdy i o łącznej wartości nominalnej 9.638.000 zł (słownie: dziewięć milionów 
sześćset trzydzieści osiem tysięcy złotych), stanowiących 100% kapitału zakładowego Spółki (dalej: 
Udziały).  
 
Zbycie udziałów na rzecz Kupującego nastąpiło za łączną cenę 5.500.000 zł (słownie: pięć milionów 
pięćset tysięcy złotych) tj. 570,66 zł (słownie: pięćset siedemdziesiąt złotych 66/100) za jeden udział 
Spółki (dalej: Cena Nabycia). 
 
Cena Nabycia została w całości złoŜona w depozycie notarialnym. Stosownie do postanowień Umowy 
Zbycia Udziałów, niezwłocznie po jej podpisaniu Cena Nabycia zostanie zwolniona z depozytu 
notarialnego i uiszczona na rzecz Sprzedającego.   
 
Umowa Zbycia Udziałów przewiduje, iŜ w przypadku nieuiszczenia przez Kupującego Ceny Nabycia 
niezwłocznie po jej podpisaniu, Sprzedający jest uprawniony do odstąpienia w całości od Umowy 
Zbycia Udziałów ze skutkiem natychmiastowym. PowyŜsze uprawnienie przysługuje Sprzedającemu do 
dnia 31 grudnia 2011 roku, z zastrzeŜeniem, iŜ nie moŜe być ono wykonane po zapłaceniu przez 
Kupującego w całości Ceny Nabycia.  
 
Kupujący ma obowiązek dokonać wszelkich zgłoszeń, powiadomień oraz formalności związanych z 
nabyciem Udziałów, w tym zmiany siedziby Spółki, w terminie 14 (czternaście) dni roboczych od daty 
podpisania Umowy Zbycia Udziałów tj. do dnia 22 sierpnia 2011 roku.        
 



 

 

W przypadku naruszenia przez Sprzedającego zapewnień złoŜonych w ramach Umowy Zbycia 
Udziałów, Sprzedający jest zobowiązany do uiszczenia odszkodowania na rzecz Kupującego za 
poniesione szkody, których suma nie moŜe przekroczyć 100% Ceny Nabycia Udziałów.  
Odpowiedzialność Sprzedającego z powyŜszego tytułu ustaje nie później niŜ w terminie 3 (trzech) lat od 
dnia podpisania Umowy Zbycia Udziałów, za wyjątkiem zapewnień dotyczących ochrony środowiska, 
co do których termin ten wynosi 6 (sześć) lat od daty podpisania Umowy Zbycia Udziałów.     
 
Zawarcie Umowy Zbycia Udziałów stanowi realizację działań restrukturyzacyjnych prowadzonych w 
Grupie Kapitałowej PKM DUDA, polegających m.in. na wyłączeniu z jej składu podmiotów, których 
działalność nie skupia się wokół kluczowych dla Grupy Kapitałowej obszarów funkcjonowania.    
 


