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Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. – postanowienie o zatwierdzeniu układu w postępowaniu

upadłościowym spółki zależnej Polska Wołowina sp. z o.o. z siedzibą w Hucie

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

Zarząd Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA S.A. (dalej: Spółka) w nawiązaniu do:

1. raportu bieżącego nr 37/2009 z dnia 27 marca 2009 roku w sprawie złożenia przez spółkę zależną

działającą pod firmą Polska Wołowina sp. z o. o. z siedzibą w Hucie wniosku o ogłoszenie upadłości

z możliwością zawarcia układu oraz

2. raportu bieżącego 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,

3. raportu bieżącego nr 16/2011 z dnia 11 maja 2011 roku w sprawie zmiany postanowienia o ogłoszeniu

upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika na postanowienie o ogłoszeniu upadłości

z możliwością zawarcia układu spółki zależnej Polska Wołowina sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

z siedzibą w Hucie

informuje o powzięciu od pełnomocnika Spółki informacji o tym, iż w dniu 26 września 2011 roku Sąd Rejonowy

Poznań – Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Naprawczych wydał

postanowienie w przedmiocie zatwierdzenia układu przyjętego w ramach toczącego się postępowania

upadłościowego spółki zależnej Polska Wołowina sp. z o. o. z siedzibą w Hucie.

Zatwierdzony układ zakłada całkowite zaspokojenie wierzycieli mniejszościowych zaliczonych do kategorii IV,

z wyłączeniem wierzytelności przysługujących Spółce, ze środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach

upadłego w terminie miesiąca od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o zatwierdzeniu układu, przy

jednoczesnym przejęciu majątku upadłego przez wierzyciela większościowego (Spółkę) oraz pokryciu przez niego

kosztów postępowania związanych z realizacją układu. Nadzorcą sądowym w przedmiotowym postępowaniu jest

Pan Mariusz Małachowski.

Postanowienie o zatwierdzeniu układu nie jest prawomocne.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 24 w związku z § 30 pkt 13 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego



2009 r. 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. 2009, Nr 33, poz. 259)


