
 

 

Raport bieżący nr 31/2015 

 

Termin: 2015.07.13  

 

Temat: Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. – Informacja o transakcji sprzedaży akcji przez osobę wchodzącą w 

skład organu nadzorującego  

 

Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. 

Dz.U.2010.211.1384 ze zm.) 

 

Treść raportu:  

 

W oparciu o art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. 

Dz.U.2010.211.1384 ze zm.), dalej: „Ustawa”, Zarząd Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA S.A. z siedzibą w 

Warszawie („Spółka”, „Emitent”)  informuje, iż w dniu 13 lipca 2015 roku otrzymał zawiadomienie sporządzone na 

podstawie Art. 160 ust. 1 Ustawy oraz §§ 2 i 3 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 r. w 

sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz 

zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych 

(Dz.U.2005.229.1950), dalej „Rozporządzenie”, w związku ze sprzedażą akcji Emitenta przez osobę wchodzącą w 

skład organu nadzorującego Emitenta („Transakcja”).  

 

Szczegóły dotyczące w/w Transakcji: 

1) wskazanie przyczyny przekazania informacji, z określeniem więzi prawnej łączącej osobę obowiązaną do 

przekazania informacji z Emitentem: sprzedaż akcji Emitenta przez osobę wchodzącą w skład 

organu nadzorującego Emitenta; 

2) wskazanie instrumentu finansowego oraz Emitenta, których dotyczy informacja: Akcje Polskiego 

Koncernu Mięsnego DUDA SA (Akcje), kod Isin: PLDUDA000016; 

3) rodzaj Transakcji i tryb jej zawarcia: sprzedaż Akcji w ramach wezwania do zapisywania się na 

sprzedaż akcji Emitenta ogłoszonego 14 maja 2015 r.; 

4) data i miejsce zawarcia transakcji: 10 lipca 2015 r., GPW;  

5) wolumen Transakcji i cena: 200.000 Akcji po 7,40 zł każda. 

 

Zarząd Spółki informuje, iż wartość Transakcji zbycia akcji Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA SA przekroczyła 

wartość 5.000 euro, przeliczonej według średniego kursu ogłaszanego przez NBP, obowiązującego w dniu 

zawarcia Transakcji. Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, iż zgodnie z § 3 ust. 2 Rozporządzenia, osoba 

zobowiązana nie wyraziła zgody na przekazanie danych określonych w § 2 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia.  

 

Podstawa prawna: Art. 160 ust. 4 w związku z art. 160 ust. 1 pkt 1) Ustawy oraz § 3 ust. 1 Rozporządzenia. 


