
 

Raport bieżący nr 36/2015/korekta 

 

Data sporządzenia: 2015.07.27 

  

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 – informacje bieżące i okresowe 

 

Temat: Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. – korekta raportu rocznego za 2014 r. –

korekta raportu bieżącego 36/2015 

 

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.2014.133 j.t., dalej: 

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

informuje, iż w raporcie bieżącym nr 36/2015 z dnia 27.07.2015 r. wskazano błędne 

oznaczenie jego tematu: „korekta rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za I 

kwartał 2015” zamiast prawidłowego: „korekta raportu rocznego za 2014 r.”  

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

36/2015 wysłanego dnia 27 lipca 2015 r. wraz ze skorygowanym tematem raportu.  

============================================== 

 

W oparciu o § 6 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku 

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., dalej: Rozporządzenie), Zarząd Polskiego Koncernu Mięsnego 

DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przekazuje informację o korekcie raportu 

rocznego za 2014 r. opublikowanego w dniu 19 marca 2015 r. w części dotyczącej 

sprawozdania z działalności Emitenta w 2014 r. (dalej również: Sprawozdanie). 

 

Zarząd Emitenta tym samym informuje, iż w punkcie Q Sprawozdania z działalności 

Emitenta („Wartość wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tym wynikających z 

programów motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale spółki, wypłaconych, 

należnych lub potencjalnie należnych, odrębnie dla każdej z osób zarządzających i 

nadzorujących”), wskutek omyłki podano informacje skumulowane dla wszystkich 

członków odpowiednio zarządu oraz rady nadzorczej, podczas gdy przekazane 

informacje winny odnosić się do każdego z członków wskazanych organów Emitenta z 

osobna.  



 

 

Prawidłową postać informacji określonej powyżej zawiera załącznik do niniejszego 

Raportu (dane w tys. zł). 

 

Stosownie do dyspozycji § 6 ust. 4 Rozporządzenia Emitent prześle, w ślad za 

niniejszym raportem bieżącym, skorygowany raport roczny za 2014 r. uwzględniający 

w/w dostrzeżone błędy w Sprawozdaniu z działalności Emitenta.  

 


