
 

 

Raport bieżący nr 15/2015 

Termin: 22.04.2015 

Temat: Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. – Zawarcie przez spółki zależne aneksów do umów 

kredytowych, zmiana poręczenia Emitenta – aktualizacja informacji poufnej. 

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ofercie – zmiana informacji poufnej 

Treść: Działając na podstawie art. 56 ust. 5 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. 1439) (dalej: ”Ustawa”), Zarząd Polskiego Koncernu 

Mięsnego DUDA S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) przekazuje do publicznej 

wiadomości informację stanowiącą zmianę informacji poufnej przekazanej raportem bieżącym nr 

7/2014 r. z dnia 23.05.2014 r. aktualizowanej raportem bieżącym nr 30/2014 z dnia 28.11.2014 r.  

Zarząd Emitenta informuje tym samym o podpisaniu z datą 21 kwietnia 2015 r. przez spółki zależne od 

Emitenta (Agro Duda spółka z o.o., Agroferm spółka z o.o., Agro Net spółka z o.o., Agroprof spółka z 

o.o. i Rolpol spółka z o.o., łącznie: „Kredytobiorcy”) z Credit Agricole Bank Polska SA z siedzibą we 

Wrocławiu (dalej również: „Kredytodawca”) Aneksów do umów kredytu w rachunku bieżącym (dalej: 

„Umowy Kredytowe”). 

Stosownie do postanowień § 9 pkt. 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 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.2014.133 j.t.) Emitent przekazuje do publicznej 

wiadomości informacje w odniesieniu do Aneksu do umowy o największej wartości (tj. Umowy kredytu 

w rachunku bieżącym dla Klientów korporacyjnych pomiędzy Agro Duda spółka z o.o. a Kredytodawcą 

na kwotę 18.300.000,00 zł): 

Przedmiotem Aneksu jest zmiana terminu ostatecznej spłaty Kredytu przez przedłużenie go do dnia 31 

maja 2016 r.  

Opisane powyżej Aneksy podlegają przekazaniu na podstawie art. 56 ust. 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 

roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego 

systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (informacje poufne), jako zmiana informacji poufnej 



 

 

przekazanej przez Emitenta do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 7/2014 z dnia 23 maja 

2014 r. oraz raportem bieżącym nr 30/2014 z dnia 28 listopada 2014 r.  

W tym samym trybie Emitent informuje ponadto, iż w ślad za podpisanymi przez spółki zależne 

Aneksami Emitent zobowiązał się do przedłużenia do dnia 30 listopada 2016 r. ustanowionych tytułem 

zabezpieczenia roszczeń Banku z Umów Kredytowych, zabezpieczeń w postaci udzielonych poręczeń za 

zobowiązania poszczególnych Spółek zależnych.  

 


