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

Treœæ raportu: 
Zarz¹d Polskiego Koncernu Miêsnego DUDA S.A. z siedzib¹ w Warszawie (dalej: Spó³ka) niniejszym informuje, i¿ w 
okresie ostatnich 12 miesiêcy Spó³ka zawar³a z Kredyt Bank S.A. z siedzib¹ w Warszawie (dalej: Bank) trzy umowy 
oraz aneks do jednej z nich o ³¹cznej wartoœci 37 500 tys. z³ (s³ownie: trzydzieœci  siedem milionów piêæset tysiêcy 
z³otych). 
Przedmiotowa wartoœæ przekroczy³a 10% kapita³ów w³asnych Emitenta, które wed³ug stanu na dzieñ 31 marca 2012 
roku (ostatni opublikowany raport okresowy) wynosi³y 296 817 tys. z³ (s³ownie: dwieœcie dziewiêædziesi¹t szeœæ 
milionów osiemset siedemnaœcie tysiêcy z³otych). Tym samym, ³¹czna wartoœæ ww. umów spe³nia kryterium uznania 
ich za umowê znacz¹c¹. 
Umow¹ o najwiêkszej wartoœci spoœród zawartych pomiêdzy Spó³k¹ a Bankiem w ci¹gu ostatnich 12 miesiêcy jest 
Umowa o Dyskonto Wierzytelnoœci bez przejêcia ryzyka niewyp³acalnoœci D³u¿nika przez Bank z dnia 22 lutego 2012 
roku (dalej: Umowa).
W dniu 26 czerwca 2012 roku Spó³ka zawar³a z Bankiem Aneks nr 1 do Umowy, co spowodowa³o spe³nienie 
przes³anek zobowi¹zuj¹cych do powiadomienia o zawarciu przez Spó³kê umowy znacz¹cej.
Przedmiot Umowy stanowi finansowanie dzia³alnoœci Spó³ki poprzez nabywanie przez Bank okreœlonych 
wierzytelnoœci Spó³ki, wyra¿onych w walucie polskiej, a powsta³ych z tytu³u prowadzonej przez Spó³kê dzia³alnoœci. 
Bank udzieli³ Spó³ce Limitu Dyskonta Wierzytelnoœci bez przejêcia ryzyka niewyp³acalnoœci D³u¿nika przez Bank 
(dalej: Limit) do maksymalnej kwoty, pierwotnie 15 000 000 z³ (s³ownie: piêtnaœcie milionów z³otych),  a po zmianie – 
25 000 000 z³ (s³ownie: dwadzieœcia piêæ milionów z³otych). Limit udzielony zosta³ odpowiednio od dnia zawarcia 
umowy (jej aneksowania) do dnia 01 czerwca 2013 roku. Odsetki w okresie finansowania oparte s¹ na stawce WIBOR 
(1M lub 3M) powiêkszonej o mar¿ê Banku. Od ka¿dej przedstawionej do odkupu faktury Bankowi nale¿na jest 
prowizja dyskontowa. Zabezpieczenie stanowi cesja praw z polisy ubezpieczeniowej w zakresie prawa do 
odszkodowania oraz weksel in blanco wystawiony przez Spó³kê. Spó³ka z³o¿y³a ponadto oœwiadczenie o poddaniu siê 
egzekucji w trybie w³aœciwych przepisów prawa bankowego. Pozosta³e warunki Umowy nie odbiegaj¹ od 
powszechnie stosowanych w umowach tego typu. W umowie nie zosta³y zawarte postanowienia dotycz¹ce kar 
umownych. Umowa nie zosta³a zawarta pod warunkiem, ani z zastrze¿eniem terminu.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 w zwi¹zku z § 2 ust. 1 pkt 44) w zwi¹zku z § 2 ust. 2  w zwi¹zku z § 9 Rozporz¹dzenia 
Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bie¿¹cych i okresowych przekazywanych przez 
emitentów papierów wartoœciowych oraz warunków uznawania za równowa¿ne informacji wymaganych przepisami 
prawa pañstwa niebêd¹cego pañstwem cz³onkowskim (Dz.U. 2009, Nr 33, poz. 259) 


