
 

 

Raport bieżący nr 38/2015 

 

Termin: 24.08.2015  

 

Temat: Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. – spełnienie kryterium umowy znaczącej 

 

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

 

Treść: Działając na § 5 ust. 1 pkt 3 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., dalej: Rozporządzenie), Zarząd Polskiego 

Koncernu Mięsnego DUDA SA ("Emitent", "Spółka") informuje o powzięciu w dniu dzisiejszym 

wiadomości o przekroczeniu progu 10 % kapitałów własnych Spółki w wartości obrotów handlowych 

osiąganych przez Emitenta oraz spółki zależne z CEDROB SA, ul. ul. Płocka 5, Ciechanów.  

Współpraca z CEDROB SA dotyczy zarówno Emitenta – w zakresie kupna/sprzedaży mięsa czerwonego 

oraz białego, jak również spółek zależnych od Emitenta: 

1. Agro Duda spółka z o.o., Bioenergia spółka z o.o, Agroferm spółka z o.o. – w zakresie zakupu pasz 

do ferm rozrodowych oraz tuczowych, oraz  

2. PZZ Dystrybucja spółka z o.o. oraz Plon spółka z o.o. – w zakresie kupna/sprzedaży nasion zbóż. 

 

W okresie ostatnich 12 miesięcy dokonano, wg stanu na 31.07.2015 r. transakcji na łączną kwotę 

30.695 tys. zł (słownie: trzydzieści milionów sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych).  

Największe obroty z CEDROB SA osiągnęła Agro Duda spółka z o.o. , które przeniosły 16.691 tys. zł 

(słownie: szesnaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych).  

 

Stosownie do postanowień § 9 pkt. 8 Rozporządzenia Emitent przedstawia informacje w odniesieniu do 

umowy o największej wartości, tj. dotyczącej zakupu pasz przez Agro Duda spółkę z o.o.: 

1) data zawarcia umowy: 10.10.2014 r.; 

2) oznaczenie stron umowy: Agro Duda spółka z o.o. jako kupujący i CEDROB SA jako sprzedający; 

3) oznaczenie przedmiotu umowy: wyprodukowanie i dostawa przez Cedrob SA na rzecz AGRO DUDA 

spółki z o.o. pasz linii Premium: Starter Premium, Grower Premium, Finisher Premium. 

4) istotne warunki Umowy:  



 

 

Linia pasz Premium: Starter Premium, Grower Premium, Finisher Premium została opracowana i 

wdrożona specjalnie na potrzeby kupującego. Strony ustaliły termin płatności na 90 dni od dokonania 

dostawy.  

Umowa nie przewiduje warunków zawieszających lub rozwiązujących oraz ustanowienia zabezpieczeń. 

Warunki współpracy nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w obrocie handlowym tego 

rodzaju.  

 

Agro Duda spółka z o.o. jest spółką zależną od Emitenta; Emitent posiada w niej 100% udziałów. 

 

Kryterium uznania umowy za znaczącą stanowi suma wartości transakcji dokonywanych przez Emitenta 

oraz spółki zależne z CEDROB SA, przekraczająca 10% kapitałów własnych Emitenta. Jakkolwiek obroty 

generowane przez Emitenta oraz każdą odrębnie spółkę zależną nie spełniją jednostkowo, w 

odniesieniu do danego podmiotu, kryterium umowy znaczącej zgodnie z treścią Rozporządzenia, to z 

uwagi, na fakt, iż: (i) łącznie wartość ww. umów przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta, (ii) 

wszystkie umowy dotyczą współpracy z jednym podmiotem – CEDROB SA, Zarząd Spółki uznaje za 

zasadne przekazanie do publicznej wiadomości powyższej informacji. 


