
 

 

Raport bieŜący nr 33/2011 
 
Data sporządzenia: 13.10.2011  

 
Temat: Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. – wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% 
liczby głosów na NWZ wznowionym po przerwie w dniu 12 października 2011 roku  
  
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyŜej 5% 
 
Treść raportu: 
Na podstawie art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2009           nr 
185 poz. 1439), Zarząd Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje 
wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów                                    na 
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, wznowionym po przerwie w dniu 12 października 2011 roku, 
z określeniem liczby głosów przysługujących kaŜdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich 
procentowego udziału w liczbie głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów:  
 
1. ING Bank Śląski Spółka Akcyjna: 
a) liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji – 29 994 181 
b) udział głosów w ogólnej liczbie głosów na NWZ – 18,48% 
c) udział głosów w ogólnej liczbie głosów – 10,79% 

 
2. Kredyt Bank Spółka Akcyjna: 
a) liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji – 28 529 504 
b) udział głosów w ogólnej liczbie głosów na NWZ – 17,58% 
c) udział głosów w ogólnej liczbie głosów – 10,26% 

 
3. Bank Handlowy w Warszawie Spółka Akcyjna: 
a) liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji - 20 369 538 
b) udział głosów w ogólnej liczbie głosów na NWZ – 12,55% 
c) udział głosów w ogólnej liczbie głosów – 7,33% 
 
4. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna: 
a) liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji – 11 688 182 
b) udział głosów w ogólnej liczbie głosów na NWZ – 7,20% 
c) udział głosów w ogólnej liczbie głosów – 4,20% 
 
5. ING Otwarty Fundusz Emerytalny: 
a) liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji – 12 500 000 



 

 

b) udział głosów w ogólnej liczbie głosów na NWZ – 7,70% 
c) udział głosów w ogólnej liczbie głosów – 4,50% 
 
6. Invest Pro Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo - akcyjna: 
a) liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji – 10 000 000 
b) udział głosów w ogólnej liczbie głosów na NWZ – 6,16% 
c) udział głosów w ogólnej liczbie głosów – 3,60% 
  

 


