
Raport bieżący nr 78/2008

Data sporządzenia: 08.11.2008

Temat: Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. – rejestracja akcji serii F w Krajowym Depozycie Papierów 

Wartościowych 

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

Treść raportu:

W oparciu o § 34 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. 

w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów 

wartościowych (Dz. U. z 2005 r., Nr 209, poz. 1744), Zarząd Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA S.A. 

z siedzibą w Warszawie informuje o otrzymaniu Uchwały nr 622/08 Zarządu Krajowego Depozytu 

Papierów Wartościowych S.A. z dnia 07 listopada 2008 roku, na podstawie której Zarząd postanawia 

przyjąć do depozytu papierów wartościowych 900 000 (słownie: dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych 

na okaziciela serii F spółki Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden 

złoty) każda oraz oznaczyć je kodem PLDUDA000016, pod warunkiem podjęcia decyzji 

o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne 

akcje Emitenta, przez podmiot prowadzący rynek regulowany. 

Zarejestrowanie w depozycie akcji serii F nastąpi w terminie trzech dni od dnia złożenia przez Polski 

Koncern Mięsny DUDA S.A. dokumentów potwierdzających podjęcie decyzji o wprowadzeniu tych 

akcji do obrotu na rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje Emitenta, przez 

spółkę prowadzącą ten rynek regulowany, nie wcześniej jednak niż we wskazanym w tej decyzji dniu 

wprowadzenia tych akcji do obrotu na rynku regulowanym.

Akcje serii F wyemitowane zostały w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego 

Spółki na podstawie Uchwały nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 09 

września 2004 roku, zmienionej Uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 

27 stycznia 2005 roku.

Akcje serii F wyemitowane zostały w ramach Programu Motywacyjnego skierowanego  do członków 

organów zarządzających i kluczowych pracowników PKM DUDA S.A. oraz Grupy Kapitałowej PKM 

DUDA.
      


