
Raport bieżący nr 62/2008

Data: 2008 – 10 – 08

Temat: Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. – Program Motywacyjny - zakończenie subskrypcji akcji spółki

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

Zgodnie z § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących 

i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd Polskiego Koncernu Mięsnego 

DUDA S.A. przekazuje informacje dotyczące zakończenia subskrypcji i sprzedaży akcji serii F w ramach 

prowadzonego w Spółce, w oparciu o Uchwałę nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 09 września 

2004 roku w sprawie emisji obligacji serii A z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji Spółki oraz warunkowego 

podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych 

akcjonariuszy, Programu Motywacyjnego przeznaczonego dla członków organów zarządzających i kluczowych 

pracowników PKM DUDA S.A. oraz Grupy Kapitałowej PKM DUDA:

 1) data rozpoczęcia subskrypcji lub sprzedaży – 23 września 2008 roku; Data zakończenia subskrypcji lub 

sprzedaży – 24 września 2008 roku;

2) data przydziału papierów wartościowych – 26 września 2008 roku;

3) liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą – 900 000 sztuk (wielkość ta obejmuje  

dwie transze, tj. transzę realizowaną w wyniku wykonania kryteriów przewidzianych w w/w uchwale za rok 

2005 i obejmującą 300 000 sztuk papierów wartościowych oraz transzę realizowaną w związku 

z wykonaniem kryteriów przewidzianych w w/w uchwale za rok 2006 i obejmującą 600 000 sztuk papierów 

wartościowych)    

4) stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych 

papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy - brak

5) liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży – 900 000, 

w tym: 300 000 (za rok 2005) oraz 600 000 (za rok 2006) 

6) liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub 

sprzedaży – 900 000, w tym: 300 000 (za rok 2005) oraz 600 000 (za rok 2006)

7) cena, po jakiej papiery wartościowe były nabywane (obejmowane) – 1 zł



8) liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych 

transzach- 94 (transza za rok 2005), 115 (transza za rok 2006)

9) liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży 

w poszczególnych transzach - 94 (transza za rok 2005), 115 (transza za rok 2006)

10) nazwa (firmy) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, 

z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru 

wartościowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru 

wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta) - brak

11) wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych 

objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży – 900 000 zł

12) łączne określenia wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji - Emisja akcji serii F została 

przeprowadzona w oparciu o prospekt emisyjny z 2004 roku  dotyczący emisji akcji serii D , E i F. W związku 

z powyższym koszty emisji akcji serii F w większości zostały poniesione w momencie przeprowadzenia emisji 

akcji serii D i E oraz zostały ujęte w kosztach  podanych  do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 

97/2004 z dnia 02.12.2004r. Dodatkowe koszty związane z emisją akcji serii F dotyczyły przygotowania 

przeprowadzenia oferty akcji serii F i wyniosły 55.000,- zł

13) średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadający na jednostkę papieru wartościowego 

objętego subskrypcją lub sprzedażą - 0,061 zł


