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Podstawa prawna: art. 70 pkt. 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5%  

 

Temat: Polski Koncern Mięsny DUDA S.A – wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 

5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 14 maja 2014 r. – korekta 

raportu bieżącego nr 6/2014 z dnia 14.05.2014 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 załączniku do raportu bieżącego nr 6/2014 z dnia 

14.05.2014 r. w sprawie wykazu akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów 

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 14 maja 2014 r., wskutek oczywistej pomyłki 

pisarskiej pominięto jednego z Akcjonariuszy dysponującego liczbą akcji (oraz głosów) na tym 

Walnym Zgromadzeniu, która kwalifikowała go do objęcia wykazem, tj. ING Otwarty Fundusz 

Emerytalny, który będąc uprawnionym z 10.900.000 akcji dysponował tylomaż głosami na 

Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 7,047195846% głosów na tym Zgromadzeniu. 

Biorąc powyższe pod uwagę Zarząd Emitenta przesyła ponownie treść raportu bieżącego nr 

6/2014 wysłanego dnia 14 maja 2014 r. wraz ze skorygowanym wykazem akcjonariuszy 

posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 

14 maja 2014 r.  

---------------------------------------------------- 

Raport bieżący nr 6/2014 z dnia 14 maja 2014 r. (oraz skorygowany załącznik): 

 

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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, w dniu 14 maja 2014 roku, z określeniem 

liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich 

procentowego udziału w liczbie głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie 

głosów. 

 


