
 

 

Raport bieżący nr 15/2014 

 

Termin: 25.08.2014  

 

Temat: Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. – zamiar nabycia akcji Emitenta w liczbie 

stanowiącej nie więcej niż 33% udziału w kapitale zakładowym i reprezentujących nie więcej 

niż 33% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta – podanie do publicznej 

wiadomości opóźnionej informacji poufnej 

 

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

 

Treść: Działając na podstawie art. 57 ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej 

i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu 

oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 184, poz. 1539) (dalej: ”Ustawa”), Zarząd 

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

przekazuje informację poufną, której podanie do publicznej wiadomości zostało opóźnione na 

podstawie art. 57 ust. 1 Ustawy oraz § 2 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z 13 

kwietnia 2006 r. w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes emitenta, 

oraz sposobu postępowania emitenta w związku z opóźnianiem przekazania do publicznej 

wiadomości informacji poufnych (Dz. U. Nr 67, poz. 476). 

Zarząd Spółki informuje o powzięciu w dniu 12 sierpnia 2014 roku dniu 12 sierpnia 2014 roku 

informacji o zamiarze nabycia przez CEDROB S.A. z siedzibą w Ciechanowie („CEDROB S.A”) 

akcji Emitenta w liczbie stanowiącej nie więcej niż 33% udziału w kapitale zakładowym i 

reprezentujących nie więcej niż 33% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.  

Jednocześnie Zarząd Emitenta podaje, iż w związku z ogłoszonym przez CEDROB SA, w dniu 

25 sierpnia 2014 r., wezwaniem do sprzedaży 6.394.051 akcji Emitenta stanowiących 23% 

kapitału zakładowego oraz otrzymaną w dniu 25 sierpnia 2014 r. informacją o nabyciu przez 

Cedrob SA w drodze transakcji pakietowej, rozliczonej w dniu 22 sierpnia 2014 roku, 

2.777.243 akcji Emitenta, uprawniającego do tyluż głosów na walnym zgromadzeniu, 

stanowiących 9,99% kapitału zakładowego, zaistniały przesłanki uzasadniające podanie w/w 

opóźnionej informacji poufnej do publicznej wiadomości. 

 



 

 

O opóźnieniu w przekazaniu informacji poufnej Zarząd Emitenta informował Komisję Nadzoru 

Finansowego:  

 

W dniu 13 sierpnia 2014 roku Zarząd Emitenta przekazał do Komisji Nadzoru Finansowego 

informację o następującej treści: 

„Zarząd Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka” lub 

„Emitent”) działając na podstawie art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie 

publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego 

systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 1382), 

zwanej dalej “Ustawą” oraz § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 13 kwietnia 

2006 roku w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes emitenta, oraz 

sposobu postępowania emitenta w związku z opóźnianiem przekazania do publicznej 

wiadomości informacji poufnych (Dz. U. z 2006 roku, Nr 67, poz. 476) przekazuje Komisji 

Nadzoru Finansowego informację o opóźnieniu wykonania obowiązku, o którym mowa w art. 

56 ust. 1 pkt 1 Ustawy, w odniesieniu do informacji poufnej dotyczącej powzięcia informacji o 

zamiarze nabycia akcji Emitenta przez CEDROB S.A. i związanym z tym zawarciem umowy o 

współpracę w sprawie przekazywania informacji. 

Zarząd Emitenta informuje, iż w dniu 12 sierpnia 2014 roku powziął informację o zamiarze 

nabycia przez CEDROB S.A. z siedzibą w Ciechanowie („CEDROB S.A”) akcji Emitenta w liczbie 

stanowiącej nie więcej niż 33% udziału w kapitale zakładowym i reprezentujących nie więcej 

niż 33% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta. Realizacja planowanej 

inwestycji będzie wiązała się z koniecznością ogłoszenia przez CEDROB S.A. wezwania do 

zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji Emitenta w trybie art. 72 ust 1 pkt 1 Ustawy, a 

także obowiązkiem zgłoszenia Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zamiaru 

koncentracji pomiędzy CEDROB S.A. oraz Emitentem. W konsekwencji, Zarząd CEDROB S.A. 

zwrócił się do Emitenta z prośbą o uzyskanie dostępu do informacji i dokumentów, które będą 

konieczne do dokonania zgłoszenia Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

zamiaru koncentracji. W związku z powyższym, w celu przygotowania zgłoszenia zamiaru 

koncentracji oraz usprawnienia przebiegu postępowania przed Prezesem Urzędu Ochrony 

Konkurencji i Konsumentów, Emitent oraz CEDROB S.A. zawarły w dniu 13 sierpnia 2014 roku 

umowę, której przedmiotem jest ustalenie warunków udostępnienia, przekazywania i 

wykorzystania informacji dotyczących PKM DUDA S.A., w tym zachowanie ich poufności, 

niezbędnych do sporządzenia przez CEDROB S.A. zgłoszenia zamiaru koncentracji oraz podczas 



 

 

toczącego się w przedmiocie zgłoszenia postępowania. W ocenie Spółki udostępnione 

informacje nie będą zawierały informacji poufnej w rozumieniu art. 154 ustawy z dnia 29 lipca 

2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity: Dz. U. z 2014, poz. 94). 

Treść powyższej informacji poufnej zostanie przekazana w formie raportu bieżącego w dacie 

ogłoszenia wezwania na sprzedaż lub zamianę akcji Emitenta przez CEDROB S.A. lub powzięcia 

informacji o niezrealizowaniu ww. akwizycji przez CEDROB S.A. 

W ocenie Emitenta wcześniejsze, niż w terminie wyżej wskazanym, przekazanie informacji o 

zawarciu powyższej umowy i okolicznościach jej zawarcia, w szczególności o planowanym 

przez CEDROB S.A. nabyciu akcji Emitenta, mogłoby naruszyć słuszny interes Emitenta, w 

szczególności negatywnie wpłynąć na przebieg współpracy stron porozumienia, jak również w 

poważnym stopniu zagroziłoby interesom obecnych lub przyszłych akcjonariuszy. 

Emitent wskazuje, iż opóźnienie przekazania powyższej informacji poufnej nie spowoduje 

wprowadzenia w błąd opinii publicznej, oraz że zapewnił zachowanie poufności treści 

powyższej informacji poufnej do chwili jej przekazania do publicznej wiadomości.” 

 

 


