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Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe 

 

Temat: Polski Koncern Mięsny DUDA S.A – powołanie osoby nadzorującej – korekta 

raportu bieżącego nr 25/2013 z dnia 27.06.2013 r. 
 

 

 

Treść raportu: 

Mając na uwadze § 6 ust. 2 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. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 z późn. zm. - 

"Rozporządzenie"), Zarząd Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA S.A. z 

siedzibą w Warszawie informuje, iż w raporcie bieżącym nr 25/2013 z dnia 

27.06.2013 r. w sprawie powołania osoby nadzorującej, wskutek przeoczenia 

nie dołączono do Raportu załącznika przedstawiającego sylwetkę powołanego 

członka rady nadzorczej.  

Biorąc powyższe pod uwagę Zarząd Emitenta przesyła poniżej prawidłową, 

skorygowaną treść raportu bieżącego nr 25/2013 wysłanego dnia 27 czerwca 

2013 r. Jednocześnie Spółka informuje, iż przedmiotowy załącznik został już 

opublikowany raportem 22/2013 z 25 czerwca 2013 r. (zgłoszenie przez 

akcjonariusza kandydatury na członka rady nadzorczej oraz projekt uchwały 

dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad walnego zgromadzenia). 

---------------------------------------------------- 
Raport bieżący nr 25/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r. (treść skorygowana): 
 

 

W oparciu o § 5 ust. 1 pkt 22 oraz § 28 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. z 2009 r., Nr 33, 

poz. 259), Zarząd Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w 

Warszawie (dalej: Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 26 czerwca 2013 roku Zwyczajne 

Walne Zgromadzenie Uchwałą Nr 25/26/06/2013 powołało w skład Rady Nadzorczej Spółki 

IV kadencji Pana Michała Miecznickiego. 

 

Wyżej wymieniona uchwała weszła w życie z chwilą podjęcia. 

 

Posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem 

przebiegu pracy zawodowej oraz działalnością wykonywaną poza przedsiębiorstwem 

Emitenta Michała Miecznickiego, Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu. 

 



Zgodnie z treścią złożonych oświadczeń, Michał Miecznicki nie prowadzi działalności 

konkurencyjnej wobec działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta, nie 

uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako 

członek organu spółki kapitałowej, a także nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie 

prawnej jako członek jej organu.  

 

Zgodnie z treścią złożonego oświadczenia, Michał Miecznicki nie został wpisany do Rejestru 

Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS. 

 

 

  

 


