
Raport bieżący nr 9/2011

Data sporządzenia:

Temat:

Podstawa prawna:

Treść raportu:

21.04.2011

Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. – zawiadomienie Emitenta dotyczące zmiany udziału w ogólnej liczbie

głosów

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”), na

podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2) w związku z art. 69a ust. 1 pkt 1) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie

publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o

spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2009, nr 185, poz. 1439), zawiadamia o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie

głosów z akcji Spółki.

Emitent dokonał zawiadomienia zgodnie art. 69 ust.1 pkt 2) w związku z rejestrację przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w dniu 21 kwietnia 2011 roku

(postanowienie z dnia 20 kwietnia 2011 roku), obniżenia kapitału zakładowego Spółki wskutek dobrowolnego

umorzenia 30.889.143 (słownie: trzydziestu milionów osiemset osiemdziesięciu dziewięciu tysięcy stu

czterdziestu trzech) akcji własnych Spółki zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie:

jeden złoty) każda.

Dobrowolne umorzenie akcji własnych Spółki nastąpiło na podstawie Uchwały nr 5/29/12/2010 Nadzwyczajnego

Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 grudnia 2010 roku, zgodnie z art. 359 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych

oraz § 8 ust. 1 i 2 Statutu Spółki (o obniżeniu kapitału zakładowego wskutek dobrowolnego umorzenia papierów

wartościowych Emitent informował w raporcie bieżącym nr 8 z dnia 21 kwietnia 2011 roku).

Przed wyżej opisaną zmianą liczba akcji będących w posiadaniu Emitenta wynosiła 30.889.143 (słownie:

trzydzieści milionów osiemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto czterdzieści trzy), co stanowiło 9,99% udziału w

kapitale zakładowym Spółki. Umorzone akcje uprawniały do 30.889.143 (słownie: trzydziestu milionów osiemset

osiemdziesięciu dziewięciu tysięcy stu czterdziestu trzech) głosów na walnym zgromadzeniu, tj. 9,99% udziału w

ogólnej liczbie głosów.

Po obniżeniu kapitału zakładowego Spółki wskutek dobrowolnego umorzenia akcji, Emitent nie posiada akcji

własnych, wobec czego nie jest uprawniony do wykonywania prawa głosu na walnym zgromadzeniu, a jego udział

w kapitale zakładowym Spółki oraz w ogólnej liczbie głosów wynosi 0,00%.


