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Raport bieżący nr 40/2013 

Termin:19.12.2013 r.  

Temat: Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. – zawarcie przez spółkę zależną 

umowy przelewu praw na zabezpieczenie – informacja poufna, umowa 

znacząca 

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne 

Treść:  

Zarząd Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA S.A. z siedzibą w Warszawie 

(„Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, iż w dniu 18 grudnia 2013 r. 

otrzymał informację o podpisaniu przez spółkę zależną: Makton 

Nieruchomości spółka z o.o. (Cedent) z Bankiem Zachodnim WBK SA 

(Cesjonariusz) umowę przelewu praw („Umowa przelewu”) wynikających z 
polisy ubezpieczeniowej, jaką Makton Nieruchomości spółka z o.o. posiada 

dla nieruchomości położonej w Warszawie, dla której Sąd Rejonowy dla 
Warszawy Mokotowa Wydział VII Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę 

wieczystą WA2M/00398096/6 oraz WA2M/00450926/7 (użytkowanie 

wieczyste gruntu, własność budynków stanowiących odrębną 

nieruchomość), na kwotę 7.000.000,00 zł („Polisa”).  

Przelew wierzytelności wynikających z w/w Polisy dokonany jest tytułem 

zabezpieczenia roszczeń, jakie wobec Emitenta przysługują z Umowy o 

Konsolidacyjny Kredyt Konsorcjalny z dnia 23 grudnia 2009 roku (dalej: 

UKKK) podpisanej z (i) Kredyt Bankiem S.A. z siedziba w Warszawie (obecnie: 

Bank Zachodni WBK SA z siedziba we Wrocławiu), (ii) Bankiem Polska Kasa 
Opieki S.A. z siedziba w Warszawie, (iii) Powszechna Kasa Oszczędności 

Bankiem Polskim S.A. z siedziba w Warszawie, (iv) ING Bankiem Śląskim 

S.A. z siedziba w Katowicach, (v) Bankiem Zachodnim WBK S.A. z siedziba 

we Wrocławiu, (vi) BRE Bankiem S.A. z siedziba w Warszawie („Banki 

Kredytodawcy”) oraz (vii) Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. z siedziba w 
Warszawie („Bank Akcjonariusz”). O zawarciu UKKK Emitent informował w 

raporcie bieżącym nr 101/2009 z dnia 24 grudnia 2009 roku. 

Umowa przelewu została zawarta na okres rozpoczynający się w dniu jej 

zawarcia i kończący się w dniu, w którym wszystkie roszczenia z UKKK 
zostaną nieodwołalnie, bezwarunkowo oraz w pełni spłacone i zaspokojone 

lub w inny sposób wykonane. 

 

Warunki Umowy przelewu nie odbiegają od powszechnie stosowanych w 
umowach tego typu. W Umowie przelewu nie zostały zawarte postanowienia 
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dotyczące kar umownych. Umowa przelewu nie została zawarta pod 

warunkiem, ani z zastrzeżeniem terminu. 

Umowa przelewu spełnia kryteria informacji poufnej z uwagi na fakt, iż 

stanowi ona jeden z elementów zabezpieczenia roszczeń Banków z UKKK.  

Kryterium uznania Umowy przelewu za umowę znaczącą stanowi 

wypełnienie warunków określonych w przepisie § 9 pkt. 8 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.2009.33.259 ze 

zm), tj. zawarcie przez Emitenta lub jednostkę od niego zależną z jednym 

podmiotem […], w okresie ostatnich 12 miesięcy, dwu lub więcej umów, 

które łącznie spełniają kryterium znaczącej umowy. Dnia 30 sierpnia 2013 r. 

Emitent zawarł z Bankiem Zachodnim WBK SA, jako Cesjonariuszem, 

umowę przelewu praw wynikających z polis ubezpieczeniowych dotyczących 

niektórych nieruchomości Emitenta, o czym Spółka informowała szczegółowo 
w raporcie bieżącym nr 36/2013 z 31 sierpnia 2013 r. 

 

 


