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Treść raportu:
Zarząd  Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu wczorajszym otrzymał 

od Generali Otwarty Fundusz Emerytalny z siedzibą w Warszawie zawiadomienie w trybie art.. 69 ust. 1 i 2 Ustawy z 

dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych                                      

do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005, nr 184, poz. 1539 z późn. zm.), iż w 

wyniku nabycia akcji Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA S.A. na dzień 19 listopada 2008 roku, Generali Otwarty 

Fundusz Emerytalny z siedzibą w Warszawie przekroczył 10% ogólnej liczby głosów w Spółce Polski Koncern Mięsny 

DUDA S.A..

Przed zmianą udziału, Generali Otwarty Fundusz Emerytalny posiadał 8 864 184 (słownie: osiem milionów osiemset 

sześćdziesiąt cztery tysiące sto osiemdziesiąt cztery) sztuki akcji spółki Polski Koncern Mięsny DUDA S.A., co 

stanowiło 9,20% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 9,20% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Po zmianie udziału, o której mowa powyżej, Generali Otwarty Fundusz Emerytalny posiada 10 264 084 (słownie: 

dziesięć milionów dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące osiemdziesiąt cztery) sztuki akcji spółki Polski Koncern Mięsny 

DUDA S.A., co stanowi 10,65% udziału   w kapitale zakładowym Spółki oraz 10,65% głosów na Walnym 

Zgromadzeniu Spółki.

W perspektywie najbliższych dwunastu miesięcy Generali Otwarty Fundusz Emerytalny nie wyklucza zwiększenia lub 

zmniejszenia liczby posiadanych akcji w zależności od rozwoju sytuacji rynkowej i ekonomicznej Spółki. 

Zarząd  Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje, iż z uwagi na fakt, iż w dniu 20 

listopada 2008 r. nastąpiła rejestracja w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. 900 000 tysięcy akcji 

zwykłych na okaziciela serii F Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA S.A., dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu 

giełdowego na rynku podstawowym przedmiotowych akcji przez GPW w Warszawie S.A oraz podwyższenie kapitału 

zakładowego w ramach warunkowego podwyższenia, rzeczywisty udział Generali Otwarty Fundusz Emerytalny w 

kapitale zakładowym Spółki oraz w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu wynosi 10,55%. 


