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Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. – zawarcie przez spółkę zależną AGRO DUDA sp. z o. o. umowy sprzedaży

udziałów spółki AGROHOP sp. z o.o.

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

Zarząd Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA S.A. z siedzibą w Warszawie informuje o powzięciu w dniu dzisiejszym

informacji o zawarciu przez spółkę zależną pod firmą AGRO DUDA sp. z o. o. z siedzibą w Grąbkowie (dalej:

Sprzedający) w dniu 31 sierpnia 2011 roku z NORDSAAT-HOLDING GmbH z siedzibą w Halberstadt, Niemcy (dalej:

Kupujący) umowy sprzedaży udziałów spółki AGROHOP sp. z o.o. z siedzibą w Grąbkowie (dalej: Spółka), (dalej:

Umowa Sprzedaży Udziałów).

Przedmiotem Umowy Sprzedaży Udziałów jest zbycie przez Sprzedającego na rzecz Kupującego 9.968 (słownie:

dziewięciu tysięcy dziewięciuset sześćdziesięciu ośmiu) nieuprzywilejowanych udziałów w Spółce o wartości

nominalnej 100,00 PLN (słownie: sto złotych) każdy i o łącznej wartości 996.800,00 PLN (słownie złotych:

dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset), co stanowi 100% kapitału zakładowego Spółki.

Umowa Sprzedaży Udziałów przewiduje, iż cena za ww. udziały w kwocie 3.763.175,68 EUR (słownie: trzy miliony

siedemset sześćdziesiąt trzy tysiące sto siedemdziesiąt pięć 68/100 euro) uiszczona zostanie w następujący sposób:

a) kwota 2.751.675,68 EUR (słownie euro: dwa miliony siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset

siedemdziesiąt pięć 68/100) zostanie przelana Sprzedającemu z depozytu notarialnego w dniu 1 września

2011 r.;

b) kwota 666.500,00 EUR (słownie euro: sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset) zostanie zapłacona

w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania przez Spółkę potwierdzenia wykreślenia z rejestru

zastawów zabezpieczeń ustanowionych na ruchomościach Spółki – do wysokości wynikającej z kwoty

zwolnionych zabezpieczeń. Pozostała zaś część tej kwoty wypłacona zostanie w dniu 31 marca 2012 r., po

potrąceniu kwoty zobowiązań Spółki powstałych przed dniem zawarcia Umowy Sprzedaży Udziałów,

o których Kupujący nie miał wiedzy w chwili zawierania umowy. Natomiast kwota 8.400,00 EUR (słownie

euro: osiem tysięcy czterysta) stanowiąca zabezpieczenie wykonania zobowiązania polegającego

na przeprowadzeniu, na polecenie konserwatora zabytków, prac zabezpieczających w należącym do

Spółki dworku, wypłacona zostanie najpóźniej w dniu 30 czerwca 2012 r., po potrąceniu kosztów prac

remontowych;



c) kwota 345.000,00 EUR (słownie euro: trzysta czterdzieści pięć tysięcy) zostanie zapłacona ze środków

finansowych, złożonych w depozycie notarialnym, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania przez

Spółkę kwoty dopłat unijnych obejmujących płatność obszarową oraz płatność rolno – środowiskową;

d) w przypadku gdy Spółka z przyczyn niezależnych od Spółki lub Kupującego, nie otrzyma do dnia 31

grudnia 2012 r. dopłat unijnych za 2011 r., obejmujących płatność obszarową oraz płatność rolno –

środowiskową w wysokości określonej w pkt c), albo otrzyma te dopłaty w wysokości niższej niż określona

w pkt c), cena sprzedaży udziałów zostanie odpowiednio obniżona o kwotę nieotrzymanych przez Spółkę

dopłat unijnych, stanowiącą różnicę między kwotą określoną w pkt c) i kwotą faktycznie otrzymanych

dopłat unijnych za 2011 rok.

Umowa Sprzedaży Udziałów nie przewiduje kar umownych.

Zawarcie Umowy Sprzedaży Udziałów stanowi kolejny krok restrukturyzacyjny w zakresie optymalizacji struktury

Grupy Kapitałowej PKM DUDA i oparcia jej funkcjonowania na podmiotach prowadzących działalność mającą

kluczowe znaczenie dla jej rozwoju.


