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POCZTA

Od : EM DUDA Brygida Rowinska Data odbioru : 2004-09-10 16:38:37

Do : EM Kancelaria Publiczna

KOMISJA PAPIERÓW WARTOSCIOWYCH I GIELD

RAPORT BIEZACY

Nazwa podmiotu : Data sporzadzenia : 2004-09-10

Zaklady Miesne Duda S.A.

Temat :

ZM DUDA S.A. - tresc uchwal podjetych na NWZA w dniu 9.09.2004 r.

Wiadomosc :

Raport 80/2004

Zarzad Zakladów Miesnych DUDA S.A. z siedziba w Warszawie podaje do publicznej wiadomosci tresc
uchwal podjetych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 9 wrzesnia 2004 r.:

Uchwala Nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spólki Zaklady Miesne "DUDA" Spólka Akcyjna z siedziba w Warszawie
zwolanego na dzien 26 sierpnia 2004 roku podjeta w dniu 9 wrzesnia 2004 roku
w sprawie: zmiany skladu Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spólki Zaklady Miesne "DUDA" Spólka Akcyjna z siedziba w 
Warszawie odwoluje z Komisji Skrutacyjnej Brygide Rowinska - Przewodniczaca i w jej miejsce 
powoluje Agnieszke Wolska jako Przewodniczaca.

Uchwala Nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spólki Zaklady Miesne "DUDA" Spólka Akcyjna z siedziba w Warszawie
zwolanego na dzien 26 sierpnia 2004 roku podjeta w dniu 9 wrzesnia 2004 roku
w sprawie: podwyzszenia kapitalu zakladowego Spólki w drodze emisji nowych akcji serii D z 
pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji w calosci.

Dzialajac na podstawie art. 431, 432, 433 §2 Kodeksu spólek handlowych oraz § 7 ust. 1 Statutu 
Spólki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spólki stanowi co nastepuje:
§ 1
1.Podwyzsza sie, w drodze subskrypcji prywatnej, kapital zakladowy Spólki, z kwoty 
43.142.000,00 zl (slownie: czterdziesci trzy miliony sto czterdziesci dwa tysiace zlotych) do 
kwoty 47.700.000 zl (slownie: czterdziesci siedem milionów siedemset tysiecy zlotych) to jest o
kwote 4.558.000 zl (slownie: cztery miliony piecset piecdziesiat osiem tysiecy zlotych).
2.Podwyzszenie, o którym mowa w ust. 1, dokona sie w drodze emisji 455.800 (slownie: czterysta 
piecdziesiat piec tysiecy osiemset) sztuk akcji nowej emisji serii D.
3.Wszystkie akcje nowej emisji sa akcjami zwyklymi na okaziciela o wartosci nominalnej 10,00 zl
(slownie: dziesiec zlotych) kazda i zostana zaoferowane wylacznie inwestorom: Monice Makowskiej
(dowód osobisty ACE 5234632) oraz Andrzejowi Makowskiemu, (dowód osobisty DD 5359229), w drodze
prywatnej subskrypcji.
4.Akcje nowej emisji zostana pokryte w calosci wkladami niepienieznymi przed zarejestrowaniem 
podwyzszenia kapitalu zakladowego.
5.Przedmiot wkladu niepienieznego stanowia:
a)33 udzialy w spólce pod firma "CENTRUM MIESNE EUROSMAK" Sp. z o.o. oraz 26.630 udzialów w 
spólce pod firma "CENTRUM MIESNE MAKTON" Sp. z o.o. wnoszone przez Monike Makowska,
b)33 udzialy w spólce pod firma "CENTRUM MIESNE EUROSMAK" Sp. z o.o. oraz 26.630 udzialów w 
spólce pod firma "CENTRUM MIESNE MAKTON" Sp. z o.o. wnoszone przez Andrzeja Makowskiego.
6.Wklad niepieniezny wyceniony zostal na laczna kwote 52.840.000 zl (slownie: piecdziesiat dwa 
miliony osiemset czterdziesci tysiecy zlotych). W zamian za wklady niepieniezne wydane zostana 
akcje nowej emisji serii D przy czym zostana zaoferowane i objete w nastepujacy sposób: Monice 
Makowskiej - 227.900 (slownie: dwiescie dwadziescia siedem tysiecy dziewiecset) Andrzejowi 
Makowskiemu - 227.900 (slownie: dwiescie dwadziescia siedem tysiecy dziewiecset).
7.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upowaznia Zarzad do ustalenia ceny emisyjnej akcji z tym, ze 
cena emisyjna jednej akcji nowej emisji serii D  nie moze byc nizsza niz 115,90 (slownie: sto 
pietnascie zlotych dziewiecdziesiat groszy).
8.Akcje nowej emisji beda uczestniczyly w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2004 roku.
9.W interesie Spólki w calosci pozbawia sie dotychczasowych akcjonariuszy prawa 
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pierwszenstwa objecia akcji nowej emisji serii D w stosunku do liczby posiadanych akcji 
(pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru). Opinia Zarzadu Spólki uzasadniajaca pozbawienie 
dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, stanowi zalacznik do niniejszej uchwaly.
10.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upowaznia Zarzad do zawarcia umów o objecie 455.800 sztuk 
akcji nowej emisji serii D z Inwestorami okreslonymi w ust. 3.
11.Umowy, o których mowa w ust. 10 zawarte zostana w terminie nie pózniej niz do 30 czerwca 
2005 r.
12.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upowaznia Zarzad do okreslenia terminów skierowania oferty i
jej przyjecia oraz dookreslenia warunków umów, o których mowa w ust. 10.
§ 2
W zwiazku z podwyzszeniem kapitalu zakladowego wprowadza sie nastepujace zmiany do Statutu 
Spólki:
§ 6. 1 w dotychczasowym brzmieniu:
"§ 6.1. Kapital zakladowy wynosi 43.142.000,00 zl (czterdziesci trzy miliony sto czterdziesci 
dwa tysiace zlotych) i dzieli sie na 4.314.200 (cztery miliony trzysta czternascie tysiecy 
dwiescie) akcji zwyklych na okaziciela o wartosci nominalnej 10,- zl (dziesiec zlotych) kazda."
otrzymuje brzmienie:
"§ 6.1. Kapital zakladowy wynosi 47.700.000,00 zl (czterdziesci siedem milionów siedemset 
tysiecy zlotych) i dzieli sie na 4.770.000 (cztery miliony siedemset siedemdziesiat tysiecy) 
akcji zwyklych na okaziciela o wartosci nominalnej 10,- zl (dziesiec zlotych) kazda."
§ 3
Upowaznia sie Zarzad do podjecia wszelkich niezbednych czynnosci celem wprowadzenia akcji nowej
emisji serii D do publicznego obrotu papierami wartosciowymi oraz obrotu gieldowego.
§ 4
Upowaznia sie Rade Nadzorcza do ustalenia tekstu jednolitego Statutu, uwzgledniajacego zmiany 
przyjete niniejsza uchwala.
§ 5
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia.

Opinia Zarzadu Spólki uzasadniajaca pozbawienie dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru 
akcji nowej emisji serii D.
Podwyzszenie kapitalu zakladowego Spólki w drodze emisji nowych akcji serii D w oparciu o 
subskrypcje prywatna pozwoli na wniesienie do spólki Zaklady Miesne "DUDA" S.A. aportu w 
postaci udzialów spólki "Centrum Miesne MAKTON" Sp. z o.o. i "Centrum Miesne EUROSMAK" Sp. z 
o.o. Umozliwi to Spólce uczestnictwo we wszystkich etapach produkcji, pozwoli na pozyskanie 
cennego dla Spólki know-how, co w konsekwencji zwiekszy dynamike rozwoju Spólki oraz spowoduje 
wzrost jej wiarygodnosci na rynku. Ponadto, zapewni zwiekszenie udzialu Spólki w rynku, czego 
skutkiem bedzie nie tylko jej prawidlowe funkcjonowanie ale równiez umocnienie pozycji wobec 
podmiotów prowadzacych dzialalnosc konkurencyjna oraz wobec kontrahentów.
Wobec powyzszego pozbawienie prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy nie narusza ich 
interesu jak równiez stanowi dzialanie w interesie Spólki.

Uchwala nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spólki dzialajacej pod firma Zaklady Miesne Duda Spólka Akcyjna
z siedziba w Warszawie
zwolanego na dzien 26 sierpnia 2004 roku podjeta w dniu 9 wrzesnia 2004 roku
w sprawie podwyzszenia kapitalu zakladowego w drodze emisji nowych akcji serii E z wylaczeniem 
prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy.

Dzialajac na podstawie art. 431 i 433 §2 Kodeksu spólek handlowych, art. 77 i 78 Prawa o 
publicznym obrocie papierami wartosciowymi oraz §7 ust. 1 Statutu Spólki, Nadzwyczajne Walne 
Zgromadzenie Spólki stanowi co nastepuje:
§1
1.Podwyzsza sie kapital zakladowy Spólki z kwoty 47.700.000,00 (slownie: czterdziesci siedem 
milionów siedemset tysiecy) zlotych do kwoty 48.200.000,00 (slownie: czterdziesci osiem 
milionów dwiescie tysiecy) zlotych tj. o kwote 500.000 (slownie: piecset tysiecy) zlotych w 
drodze emisji 50.000 (slownie: piecdziesiat tysiecy) sztuk akcji zwyklych na okaziciela serii E
o wartosci nominalnej 10,00 (slownie: dziesiec) zlotych kazda.
2.Akcje nowej emisji serii E pokryte zostana wkladem pienieznym przed rejestracja podwyzszenia 
kapitalu zakladowego.
3.Akcje nowej emisji serii E beda uczestniczyly w dywidendzie poczawszy od dnia 1 stycznia 2004
roku.
4.Cena emisyjna akcji nowej emisji serii E bedzie wynosila 10,00 zl (slownie: dziesiec zlotych)
kazda.
5.W interesie Spólki dotychczasowych akcjonariuszy pozbawia sie w calosci pierwszenstwa objecia
akcji nowej emisji serii E (pozbawienie prawa poboru). Pisemna opinia Zarzadu uzasadniajaca 
powody pozbawienia prawa poboru stanowi zalacznik do niniejszej uchwaly.
6.Zobowiazuje sie Rade Nadzorcza do okreslenia w formie uchwaly osoby uprawnione do 
skladania zapisów na akcje nowej emisji serii E. Uchwala Rady Nadzorczej w sprawie 
okreslenia listy osób uprawnionych musi zapasc wiekszoscia 4/5 (cztery piate) glosów osób 
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obecnych. Okreslajac osoby uprawnione do skladania zapisów na akcje nowej emisji serii E, 
Rada Nadzorcza spólki wskaze subemitenta uslugowego w rozumieniu art. 4 pkt. 13 ustawy z 
dnia 21 sierpnia 1997 roku Prawo o publicznym obrocie papierami wartosciowymi (t. j. Dz. U. 
z 2002 r. Nr 49 poz. 447 ze zm.), który na podstawie zawartej ze Spólka umowy o subemisje 
uslugowa bedzie zobowiazany do udostepniania akcji nowej emisji serii E osobom uprawnionym.
7.Ustala sie nastepujace warunki Programu Lojalnosciowego: Akcje zostana przyznane 
dotychczasowym managerom Spólki, zas kryterium przyznania sa dotychczasowe wyniki i przejecia 
dokonane przez Spólke w latach 2003-2004.
8.Rada Nadzorcza w drodze uchwaly okresli zasady ustalania listy osób uprawnionych do 
uczestnictwa w Programie Lojalnosciowym, zasady ustalania liczby akcji przyslugujacych 
poszczególnym uczestnikom Programu Lojalnosciowego, cene po jakiej uczestnicy Programu 
Lojalnosciowego beda nabywac akcje od subemitenta uslugowego oraz terminy, w których osoby 
uprawnione beda mogly nabywac akcje od subemitenta uslugowego.
9.Upowaznia sie Zarzad Spólki do okreslenia w drodze uchwaly terminów i warunków zapisów na 
akcje nowej emisji serii E oraz szczególowych zasad przydzialu akcji osobom uprawnionym.
§2
Akcje nowej emisji serii E zostana zaoferowane do nabycia w drodze subskrypcji przeprowadzonej 
w ramach publicznego obrotu papierami wartosciowymi w rozumieniu art. 2 ust. 1 Prawa o 
publicznym obrocie papierami wartosciowymi.
§3
1.Upowaznia sie Zarzad do zawarcia, na warunkach zaakceptowanych przez Rade Nadzorcza, umowy o 
subemisje uslugowa, dotyczaca akcji nowej emisji serii E, która bedzie przewidywac objecie 
akcji nowej emisji serii E przez subemitenta uslugowego oraz ich udostepnianie osobom 
uprawnionym, na warunkach okreslonych w zgodnie z §1 ust. 6 niniejszej uchwaly.
2.Akcje nowej emisji serii E nie nabyte przez osoby uprawnione Spólka nabedzie od subemitenta 
uslugowego po cenie nabycia celem umorzenia.
§4
W zwiazku z podwyzszeniem kapitalu zakladowego wprowadza sie nastepujace zmiany do Statutu 
Spólki:
§ 6. 1. Statutu Spólki w dotychczasowym brzmieniu:
"§ 6. 1. Kapital zakladowy wynosi 47.700.000,00 zl (czterdziesci siedem milionów siedemset 
tysiecy zlotych) i dzieli sie na 4.770.000 (cztery miliony siedemset siedemdziesiat tysiecy) 
akcji zwyklych na okaziciela o wartosci nominalnej 10,- zl (dziesiec zlotych) kazda."
otrzymuje brzmienie:
"§ 6. 1.Kapital zakladowy wynosi 48.200.000,00 zl (czterdziesci osiem milionów dwiescie tysiecy
zlotych) i dzieli sie na 4.820.000 (cztery miliony osiemset dwadziescia tysiecy) akcji zwyklych
na okaziciela o wartosci nominalnej 10,- zl (dziesiec zlotych) kazda."
§5
Upowaznia sie Zarzad do podjecia wszelkich niezbednych czynnosci celem wprowadzenia akcji nowej
emisji serii E do publicznego obrotu papierami wartosciowymi oraz obrotu gieldowego.
§6
Upowaznia sie Rade Nadzorcza do ustalenia tekstu jednolitego Statutu, uwzgledniajacego zmiany 
przyjete niniejsza uchwala.
§7
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia.

Opinia Zarzadu Spólki dzialajacej pod firma Zaklady Miesne "DUDA" Spólka Akcyjna uzasadniajaca 
pozbawienie dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji serii E.
Akcje nowej emisji serii E wyemitowane zostana w zwiazku z realizacja Programu Lojalnosciowego,
którego celem jest wyróznienie kluczowych osób, które przyczynily sie do dotychczasowych 
osiagniec Spólki, stworzenie dodatkowych mechanizmów motywacyjnych dla osób, na których 
spoczywa odpowiedzialnosc za zarzadzanie Spólka, jej rozwój i pozycje rynkowa, co przeklada sie
bezposrednio na wartosc akcji Spólki.
Przyjac równiez nalezy, iz wprowadzenie osób uprawnionych, do których skierowana jest 
przedmiotowa emisja, do grona Akcjonariuszy Spólki, stanowi forme umocnienia wiezi laczacej je 
ze Spólka.
Wylaczenie prawa poboru w odniesieniu do akcji nowej emisji serii E lezy w interesie Spólki i 
nie narusza uprawnien dotychczasowych Akcjonariuszy Spólki.

Uchwala nr 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spólki dzialajacej pod firma Zaklady Miesne "DUDA" Spólka Akcyjna z siedziba w Warszawie 
zwolanego na dzien 26 sierpnia 2004 roku podjeta w dniu 9 wrzesnia 2004 roku
w sprawie: emisji obligacji serii A z prawem pierwszenstwa do objecia akcji Spólki oraz 
warunkowego podwyzszenia kapitalu zakladowego w drodze emisji akcji serii F z wylaczeniem prawa
poboru dotychczasowych Akcjonariuszy.

Na podstawie art. 393 pkt 5 i art. 448 kodeksu spólek handlowych oraz art. 22 i 23 ustawy z 
dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 120, poz. 1300 ze zm.), uchwala
sie co nastepuje:
§1
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Uchwala niniejsza zostaje podjeta w zwiazku z zamiarem realizacji przez Spólke programu 
motywacyjnego przeznaczonego dla kluczowych dla Spólki osób, zwanego dalej "Programem 
Motywacyjnym". Emisja Obligacji serii A z prawem pierwszenstwa do objecia akcji serii F Spólki 
bedzie przeznaczona dla osób uprawnionych do uczestnictwa w Programie Motywacyjnym, zwanych 
dalej "Osobami Uprawnionymi". Obligacje zostana wyemitowane do i objete przez Powiernika, który
bedzie dokonywal ich zbycia na rzecz Osób Uprawnionych. Szczególowe warunki realizacji Programu
Motywacyjnego oraz krag Osób Uprawnionych, nie okreslone w dalszych postanowieniach niniejszej 
uchwaly, zostana ustalone w Regulaminie Programu Motywacyjnego, który 
przyjety zostanie uchwala Rady Nadzorczej.
I. Emisja Obligacji z prawem pierwszenstwa
§2
Emituje sie 15.000 (slownie: pietnascie tysiecy) Obligacji serii A o wartosci nominalnej 0,01 
zl (slownie: jeden grosz) kazda. Obligacje serii A beda obligacjami imiennymi z prawem do 
subskrybowania i objecia akcji serii F Spólki z pierwszenstwem przed innymi Akcjonariuszami 
Spólki. Opinia Zarzadu uzasadniajaca wylaczenie prawa poboru akcji serii F przez 
dotychczasowych Akcjonariuszy stanowi zalacznik do niniejszej uchwaly.
§3
Cena emisyjna jest równa wartosci nominalnej jednej Obligacji serii A i wynosi 0,01 zl 
(slownie: jeden grosz) za sztuke.
§4
Laczna wartosc nominalna Obligacji serii A wynosi 150,00 zl (slownie: sto piecdziesiat 
zlotych).
§5
Obligacje serii A zostana wyemitowane jako obligacje zdematerializowane. Prawa z Obligacji 
powstana z chwila dokonania przez dom maklerski prowadzacy ewidencje obligacji zapisu w 
ewidencji Obligacji. Prawa z Obligacji beda przyslugiwaly osobie wskazanej w ewidencji 
Obligacji jako Obligatariusz.
§6
Za dzien emisji Obligacji serii A uznaje sie dzien zapisania Obligacji w ewidencji po uprzednim
ich oplaceniu w calosci.
§7
Obligacje serii A nie beda oprocentowane.
§8
Obligacje serii A beda niezabezpieczone w rozumieniu ustawy o obligacjach.
§9
Kazda Obligacja bedzie uprawniala do objecia 10 (slownie: dziesieciu) akcji serii F Spólki.
§10
1.Prawo pierwszenstwa do objecia akcji serii F bedzie realizowane po cenie emisyjnej równej 
wartosci nominalnej.
2.Akcje serii F obejmowane beda wylacznie za wklady pieniezne.
§11
Obligacje serii A zostana zaoferowane w drodze skierowania propozycji nabycia w trybie art. 9 
pkt 3 ustawy o obligacjach. Emisja Obligacji serii A nastapi poprzez skierowanie propozycji 
nabycia do Powiernika.
§12
Termin skierowania do Powiernika propozycji nabycia Obligacji serii A oraz termin na przyjecie 
propozycji nabycia Obligacji przez Powiernika zostanie okreslony w warunkach emisji okreslonych
przez Zarzad Spólki. Przyznania Obligacji serii A Osobom Uprawnionym dokonuje Zarzad Spólki. 
Umowa z Powiernikiem bedzie okreslala zasady zbywania Obligacji serii A wylacznie na rzecz Osób
Uprawnionych.
§13
1.Obligatariuszom przysluguje prawo subskrybowania akcji serii F z pierwszenstwem przed 
Akcjonariuszami Spólki.
2.Prawo do objecia akcji serii F bedzie realizowane w terminie nie dluzszym niz do dnia 31 
grudnia 2008 roku. Szczególowe terminy obejmowania akcji zostana okreslone w Regulaminie 
Programu Motywacyjnego i warunkach emisji.
§14
Obligacje serii A, wobec których nie zostalo zrealizowane prawo pierwszenstwa i subskrybowania 
i objecia akcji serii F, zostana wykupione po wartosci nominalnej w terminie 3 miesiecy, od 
dnia konczacego ostatni rok obrotowy, w którym mozliwe bedzie skorzystanie z prawa 
pierwszenstwa zwiazanego z Obligacjami serii A.
§15
1.Obligacje serii A, w przypadku których zrealizowane zostalo prawo pierwszenstwa 
subskrybowania i objecia akcji serii F, zostana wykupione przez Spólke niezwlocznie po dniu 
zlozenia przez Obligatariusza oswiadczenia, o którym mowa w §17 ust. 1 niniejszej uchwaly.
2.Wykup Obligacji nastapi po cenie nominalnej.
§16
1.W przypadku przeksztalcenia Spólki zastosowanie maja postanowienia art. 580 kodeksu spólek 
handlowych.
2.W przypadku likwidacji Spólki lub trwalego zaprzestania notowan akcji Spólki na Gieldzie 
Papierów Wartosciowych w Warszawie S.A. przed dniem wykupu Obligacji, wszystkie Obligacje 
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podlegaja wczesniejszemu wykupowi poprzez zaplate kwoty pienieznej w wysokosci wartosci 
nominalnej Obligacji.
3.W przypadku okreslonym w ust. 1, prawo do objecia akcji serii F wygasa z dniem otwarcia 
likwidacji Spólki lub dniem trwalego zaprzestania notowan akcji Spólki na Gieldzie Papierów 
Wartosciowych w Warszawie Spólka Akcyjna.
II. Warunkowe podwyzszenie kapitalu zakladowego
§17
1.Obejmowanie akcji serii F w wykonaniu prawa pierwszenstwa nastapi w trybie okreslonym w art. 
451 Kodeksu spólek handlowych tj. w drodze pisemnych oswiadczen skladanych na formularzach 
przygotowanych przez Spólke.
2.Oswiadczenia, o których mowa w ust. 1, beda skladane w terminach okreslonych w §13 ust. 2 
niniejszej uchwaly.
§18
W celu przyznania praw do objecia akcji serii F przez posiadaczy Obligacji serii A, w ramach 
realizacji Programu Motywacyjnego, podwyzsza sie warunkowo kapital zakladowy Spólki o kwote nie
wieksza niz 1.500.000,00 zl (slownie: jeden milion piecset tysiecy zlotych) w drodze emisji nie
wiecej niz 150.000 (slownie: sto piecdziesiat tysiecy) akcji zwyklych na okaziciela serii F o 
wartosci nominalnej 10,00 zl (slownie: dziesiec zlotych) kazda.
§19
Podmiotami uprawnionymi do objecia akcji w podwyzszonym kapitale zakladowym, beda wylacznie 
posiadacze Obligacji serii A, realizujacy prawo pierwszenstwa do subskrybowania akcji serii F.
§20
Wylacza sie prawo pierwszenstwa Akcjonariuszy do subskrybowania akcji serii F. Opinia Zarzadu 
uzasadniajaca wylaczenie prawa poboru stanowi zalacznik do niniejszej uchwaly.
§21
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upowaznia Zarzad Spólki do zglaszania do sadu rejestrowego 
danych wymaganych przez art. 452 Kodeksu spólek handlowych.
§22
Akcje serii F beda uczestniczyly w dywidendzie przyslugujacej za rok obrotowy, w którym zostaly
objete.
§23
1.W zwiazku z podjeciem niniejszej uchwaly wprowadza sie nastepujace zmiany do Statutu Spólki:
W §6 Statutu Spólki dodaje sie ust. 11 w nastepujacym brzmieniu:
"§6.11. W zwiazku z emisja 15.000 (slownie: pietnastu tysiecy) Obligacji serii A z prawem 
pierwszenstwa do objecia akcji Spólki, podwyzsza sie warunkowo kapital zakladowy o kwote nie 
wieksza niz 1.500.000 zl (slownie: jeden milion piecset tysiecy zlotych) w drodze emisji nie 
wiecej niz 150.000 (slownie: sto piecdziesiat tysiecy) akcji zwyklych na okaziciela serii F."
2.Zobowiazuje sie Rade Nadzorcza do ustalenia tekstu jednolitego Statutu, uwzgledniajacego 
zmiany przyjete niniejsza uchwala.
§24
1.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spólki upowaznia Zarzad do okreslenia warunków emisji 
Obligacji serii A w rozumieniu art.5b ustawy o obligacjach, w tym okreslenia sytuacji, kiedy 
Spólka moze odstapic od emisji Obligacji serii A.
2.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spólki upowaznia Zarzad Spólki do okreslenia szczególowych 
warunków emisji akcji serii F.
3.Ustala sie nastepujace warunki programu motywacyjnego: W ramach Programu Motywacyjnego dla 
Osób Uprawnionych przeznaczone zostanie lacznie 150 000 akcji po 50 000 akcji za kazdy rok 
gdzie okresem za który przyznawane beda akcje sa lata 2005, 2006 i 2007, z nastepujacym wagami 
i kryteriami:
·40% za wzrost skonsolidowanego EBITDA (zysku operacyjnego Spólki powiekszonego o amortyzacje) 
na akcje o 20%, 40%, 60% odpowiednio w poszczególnych latach 2005, 2006 i 2007 z baza 
odniesienia do 2004 r.
·40% za wzrost zysku netto na akcje o 20%, 40%, 60% odpowiednio w poszczególnych latach 2005, 
2006 i 2007 z baza odniesienia do 2004 r.
·20% za wzrost kursu akcji Spólki na Gieldzie Papierów Wartosciowych w Warszawie S.A. o 10 
punktów procentowych ponad wzrost indeksu WIG w poszczególnych latach 2005, 2006 i 2007, przy 
czym w przypadku wzrostu o 5 punktów procentowych przyznanych zostanie 10% puli programu i 2% 
puli programu za kazdy pelny punkt procentowy powyzej wzrostu o 5 punktów procentowych.
Spelnienie wyzej wymienionych kryteriów w mniejszym stopniu, jednak nie mniej niz w 85% dla 
kazdego kryterium oddzielnie powoduje uruchomienie 50% puli przewidzianej w danym roku. Przy 
analizie spelnienia kryteriów uwzglednia sie wartosci skumulowane co oznacza, ze nie spelnienie
kryterium w jednym roku i nadrobienie go w kolejnym powoduje przyznanie puli za dwa lata.
4.Zobowiazuje sie Rade Nadzorcza do okreslenia szczególowych warunków Programu Motywacyjnego w 
szczególnosci kryteriów uznania konkretnych osób za Osoby Uprawnione oraz okreslenia liczby 
Obligacji serii A mozliwych do nabycia przez poszczególne Osoby Uprawnione, nie pózniej niz 
przed skierowaniem do Powiernika propozycji nabycia Obligacji serii A. Uchwala Rady Nadzorczej 
w sprawie okreslenia listy osób uprawnionych zapada wiekszoscia 4/5 (czterech piatych) obecnych
na posiedzeniu czlonków Rady.
5.Zobowiazuje sie Zarzad Spólki do zawarcia z Powiernikiem umowy, o której mowa w §12 
niniejszej uchwaly.
§25
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1.Uchwala wchodzi w zycie z dniem rejestracji przez sad rejestrowy zmiany Statutu Spólki w 
przedmiocie warunkowego podwyzszenia kapitalu zakladowego.
2.W terminie szesciu tygodni od dnia rejestracji, Zarzad dokona ogloszenia niniejszej uchwaly w
Monitorze Sadowym i Gospodarczym.

Opinia Zarzadu Spólki dzialajacej pod firma Zaklady Miesne "DUDA"
Spólka Akcyjna uzasadniajaca wylaczenie prawa poboru
Obligacji serii A i akcji serii F oraz proponowanego sposobu ustalenia ceny emisyjnej.

Warunkowe podwyzszenie kapitalu zakladowego nastepuje w celu przyznania prawa do subskrybowania
i objecia akcji serii F przez Obligatariuszy, co pozostaje w zgodzie z postanowieniami art. 448
§4 Kodeksu spólek handlowych.
Obligacje serii A zostana wyemitowane w celu realizacji Programu Motywacyjnego. Glównym celem 
Programu Motywacyjnego jest stworzenie nowych, efektywnych mechanizmów motywacyjnych dla osób, 
na których spoczywa odpowiedzialnosc za zarzadzanie Spólka, jej rozwój i pozycje rynkowa, co 
przeklada sie bezposrednio na wartosc akcji Spólki.
Przyjac równiez nalezy, iz wprowadzenie osób, do których skierowana jest przedmiotowa emisja, 
do grona Akcjonariuszy Spólki, stanowi forme umocnienia wiezi laczacej je ze Spólka.
Wylaczenie prawa poboru w odniesieniu do obligacji serii A i akcji serii F lezy w interesie 
Spólki i nie narusza uprawnien dotychczasowych Akcjonariuszy Spólki.
Zarzad Spólki rekomenduje ustalenie ceny emisyjnej jednej Obligacji serii A na poziomie 
wartosci nominalnej jednej Obligacji serii A ustalonej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 
Spólki.
Zarzad Spólki rekomenduje ustalenie ceny emisyjnej jednej akcji serii F na poziomie wartosci 
nominalnej dotychczas wyemitowanych akcji Spólki.

Uchwala nr 11
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spólki dzialajacej pod firma Zaklady Miesne Duda Spólka Akcyjna
z siedziba w Warszawie
zwolanego na dzien 26 sierpnia 2004 roku podjeta w dniu 9 wrzesnia 2004 roku
w sprawie zmiany Statutu Spólki

Dzialajac na podstawie art. 430 kodeksu spólek handlowych oraz §18 ust. 1 pkt d) Statutu 
Spólki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spólki stanowi, co nastepuje:
§ 1
Wprowadza sie nastepujace zmiany do Statutu Spólki:
I.
§ 6. Statutu Spólki w dotychczasowym brzmieniu:
"1.Kapital zakladowy wynosi 43.142.000,00 zl (czterdziesci trzy miliony sto czterdziesci dwa 
tysiace zlotych) i dzieli sie na 4.314.200 (cztery miliony trzysta czternascie tysiecy 
dwiescie) akcji zwyklych na okaziciela o wartosci nominalnej 10,- zl (dziesiec zlotych) kazda, 
z tego:
a) Marek Boleslaw Duda obejmuje 1.149.050 (jeden milion sto czterdziesci dziewiec tysiecy 
piecdziesiat) akcji serii A o lacznej wartosci nominalnej 11.490.500,- zl (jedenascie milionów 
czterysta dziewiecdziesiat tysiecy piecset zlotych),
b) Bogna Maria Duda - Jankowiak obejmuje 315.910 (trzysta pietnascie tysiecy dziewiecset 
dziesiec) akcji serii A o lacznej wartosci nominalnej 3.159.100,- zl (trzy miliony sto 
piecdziesiat dziewiec tysiecy sto zlotych),
c) Marcin Jerzy Duda obejmuje 135.430 (sto trzydziesci piec tysiecy czterysta trzydziesci) 
akcji serii A o lacznej wartosci nominalnej 1.354.300,- zl (jeden milion trzysta piecdziesiat 
cztery tysiace trzysta zlotych),
d) Daria Magdalena Duda obejmuje 699.610 (szescset dziewiecdziesiat dziewiec tysiecy szescset 
dziesiec) akcji serii A o lacznej wartosci nominalnej 6.996.100,- zl (szesc milionów 
dziewiecset dziewiecdziesiat szesc tysiecy sto zlotych).
2.Akcje serii A sa akcjami zwyklymi na okaziciela.
3.Ksiega akcyjna moze byc prowadzona w formie elektronicznej.
4.Spólka moze zlecic prowadzenie ksiegi akcyjnej bankowi lub podmiotowi maklerskiemu."
otrzymuje brzmienie:
"1.Kapital zakladowy wynosi 43.142.000,00 zl (czterdziesci trzy miliony sto czterdziesci dwa 
tysiace zlotych) i dzieli sie na 4.314.200 (cztery miliony trzysta czternascie tysiecy 
dwiescie) akcji zwyklych na okaziciela o wartosci nominalnej 10,- zl (dziesiec zlotych) kazda.
2.Wszystkie akcje spólki sa akcjami zwyklymi na okaziciela."
II.
§ 8 ust. 2 Statutu Spólki w dotychczasowym brzmieniu:
"Uchwala Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji okresla sposób i warunki umorzenia akcji, a w 
szczególnosci wysokosc, termin i sposób platnosci kwoty naleznej akcjonariuszowi z tytulu 
umorzenia jego akcji."
otrzymuje brzmienie:
"Uchwala Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji okresla sposób i warunki umorzenia akcji, a 
w szczególnosci wysokosc, termin i sposób wyplaty wynagrodzenia przyslugujacego 
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akcjonariuszowi z tytulu umorzenia jego akcji, podstawe prawna umorzenia a takze sposób 
obnizenia kapitalu zakladowego."
III.
Tytul V Statutu Spólki w dotychczasowym brzmieniu:
"WLADZE SPÓLKI"
otrzymuje brzmienie:
"ORGANY SPÓLKI"
IV.
§ 11 Statutu Spólki w dotychczasowym brzmieniu:
"Wladzami Spólki sa:
a) Walne Zgromadzenie;
b) Rada Nadzorcza;
c) Zarzad."
otrzymuje brzmienie:
"Organami Spólki sa:
a) Walne Zgromadzenie;
b) Rada Nadzorcza;
c) Zarzad."
V.
§ 12 ust. 7 Statutu Spólki w dotychczasowym brzmieniu:
"Walne Zgromadzenie zwoluje sie przez ogloszenie w dzienniku urzedowym "Monitor Sadowy i 
Gospodarczy". Stosowne ogloszenie winno byc opublikowane co najmniej na 3 (trzy) tygodnie przed
terminem odbycia Walnego Zgromadzenia. Dopuszczalne jest zwolywanie Walnych Zgromadzen listami 
poleconymi lub poczta kurierska na zasadach okreslonych w art. 402 § 2 i § 3 Kodeksu spólek 
handlowych."
otrzymuje brzmienie:
"Walne Zgromadzenie zwoluje sie przez ogloszenie w dzienniku urzedowym "Monitor Sadowy i 
Gospodarczy". Stosowne ogloszenie winno byc opublikowane co najmniej na 3 (trzy) tygodnie przed
terminem odbycia Walnego Zgromadzenia."
VI.
§ 13 ust. 2 Statutu Spólki w dotychczasowym brzmieniu:
"Pelnomocnictwa do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i do wykonywania prawa glosu udziela 
sie pod rygorem niewaznosci w formie pisemnej oraz zalacza sie je do protokolu Walnego 
Zgromadzenia. W przypadku pelnomocnictwa udzielonego w jezyku obcym, do protokolu zalacza sie 
je wraz z jego odpowiednim tlumaczeniem przysieglym na jezyk polski."
otrzymuje brzmienie:
"Pelnomocnictwa do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i do wykonywania prawa glosu udziela 
sie pod rygorem niewaznosci w formie pisemnej oraz zalacza sie je do ksiegi protokolów Walnego 
Zgromadzenia. W przypadku pelnomocnictwa udzielonego w jezyku obcym, do ksiegi protokolów 
zalacza sie je wraz z jego odpowiednim tlumaczeniem przysieglym na jezyk polski."
VII. 
§ 14 ust. 3 Statutu Spólki w dotychczasowym brzmieniu:
"Glosowanie jest jawne. Tajne glosowanie zarzadza sie przy:
a) wyborach czlonków wladz Spólki i jej likwidatorów oraz glosowaniu nad ich odwolaniem;
b)glosowaniu o pociagniecie do odpowiedzialnosci wskazanych powyzej osób;
c)w sprawach osobistych,
d)na wniosek chocby jednego akcjonariusza uprawnionego do glosowania lub jego przedstawiciela."
otrzymuje brzmienie:
"Glosowanie jest jawne. Tajne glosowanie zarzadza sie przy:
a) wyborach czlonków organów Spólki i jej likwidatorów oraz glosowaniu nad ich odwolaniem;
b)wnioskach o pociagniecie do odpowiedzialnosci wskazanych powyzej osób;
c)wnioskach dotyczacych spraw osobowych;
d)na wniosek chocby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym 
Zgromadzeniu."
VIII. 
§ 16 Statutu Spólki w dotychczasowym brzmieniu:
"Walne Zgromadzenia odbywaja sie w siedzibie Spólki lub w Warszawie, Poznaniu, Wroclawiu, 
Rawiczu, Lesznie, Górze, Wschowie."
otrzymuje brzmienie:
"Walne Zgromadzenia odbywaja sie w siedzibie Spólki lub Poznaniu, Wroclawiu, Rawiczu, Lesznie, 
Górze, Grabkowie."
IX. 
§ 18 ust. 1 lit. a) Statutu Spólki w dotychczasowym brzmieniu:
"a)rozpatrzenie i zatwierdzenie bilansu, rachunku zysków i strat oraz sprawozdania Zarzadu za 
ubiegly rok obrotowy oraz udzielanie absolutorium czlonkom organów Spólki z wykonania przez 
nich obowiazków:"
otrzymuje brzmienie:
"a)rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarzadu z dzialalnosci Spólki oraz sprawozdania 
finansowego za ubiegly rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium czlonkom organów Spólki z 
wykonania przez nich obowiazków;"
X.
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§ 18 ust. 1 lit. h) Statutu Spólki w dotychczasowym brzmieniu:
"h) zbycie i wydzierzawienie przedsiebiorstwa oraz ustanowienie na nim prawa uzytkowania;"
otrzymuje brzmienie:
"h) zbycie i wydzierzawienie przedsiebiorstwa lub jego zorganizowanej czesci oraz ustanowienie 
na nich ograniczonego prawa rzeczowego;"
XI. 
§ 19 ust. 3 Statutu Spólki w dotychczasowym brzmieniu:
"Liczbe czlonków i jej sklad ustala Walne Zgromadzenie."
otrzymuje brzmienie:
"Liczbe czlonków Rady Nadzorczej i jej sklad ustala Walne Zgromadzenie."
XII. 
§ 19 ust. 6 Statutu Spólki w dotychczasowym brzmieniu:
"W przypadku gdy w skladzie Rady nadzorczej sa reprezentanci drobnych akcjonariuszy wybrani w 
trybie §19 ust. 5, bez zgody przynajmniej jednego z nich nie moga byc podejmowane decyzje 
dotyczace:
a) wyboru bieglego rewidenta;
b)umów i swiadczen pomiedzy spólka a osobami powiazanymi ze Spólka."
otrzymuje brzmienie:
"W przypadku, gdy w skladzie Rady Nadzorczej sa reprezentanci drobnych akcjonariuszy wybrani w 
trybie §19 ust. 5, bez zgody przynajmniej jednego z nich nie moga byc podejmowane decyzje 
dotyczace:
a) wyboru bieglego rewidenta;
b)umów i swiadczen pomiedzy spólka a osobami powiazanymi ze Spólka."
XIII. 
§ 20 ust. 14 Statutu Spólki w dotychczasowym brzmieniu:
"Czlonkowie Zarzadu, likwidatorzy oraz pracownicy Spólki, którzy zajmuja stanowiska glównego 
ksiegowego, radcy prawnego, kierownika wydzialu lub inne stanowiska bezposrednio podlegajace 
czlonkowi Zarzadu nie moga byc jednoczesnie czlonkami Rady Nadzorczej."
otrzymuje brzmienie:
"Czlonkowie Zarzadu, likwidatorzy, prokurenci oraz pracownicy Spólki, którzy zajmuja stanowiska
glównego ksiegowego, radcy prawnego lub adwokata, kierownika wydzialu lub inne stanowiska 
bezposrednio podlegajace czlonkowi Zarzadu nie moga byc jednoczesnie czlonkami Rady 
Nadzorczej."
XIV. 
§ 22 ust. 2 Statutu Spólki w dotychczasowym brzmieniu:
"Do wylacznych kompetencji Rady Nadzorczej, poza zadaniami ustawowymi i wymienionymi w innych 
postanowieniach niniejszego Statutu nalezy:
a) powolywanie i odwolywanie Prezesa Zarzadu - a takze na jego wniosek - pozostalych czlonków 
Zarzadu;
b)zawieranie wszelkich umów miedzy Spólka a czlonkami Zarzadu, jak równiez reprezentowanie 
Spólki we wszystkich sporach z czlonkami Zarzadu;
c) ustalanie zasad wynagrodzenia oraz innych warunków umów z czlonkami Zarzadu;
d) wyrazanie zgody czlonkom Zarzadu na prowadzenie interesów konkurencyjnych lub uczestniczenie
w spólce konkurencyjnej jako wspólnik jawny lub czlonek wladz;
e) opiniowanie wszelkich spraw wnoszonych pod obrady Walnego Zgromadzenia;
f) wybór bieglego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego;
g) ocena sprawozdania Zarzadu z dzialalnosci Spólki oraz sprawozdania finansowego za ubiegly 
rok obrotowy pod katem ich zgodnosci z ksiegami i dokumentami, a takze stanem faktycznym;
h) ocena wniosków Zarzadu w sprawie podzialu zysku lub pokryciu strat;
i) skladanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników powyzszych badan oraz 
postawienie wniosku o udzielenie czlonkom Zarzadu absolutorium;
j) wyrazanie zgody na dokonywanie zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela,
k) rozpatrywanie i wydawanie opinii w sprawach wniosków podlegajacych uchwale Walnego 
Zgromadzenia;
l) wyrazanie zgody na zaciaganie przez Spólke zobowiazan lub dokonywanie wydatków dotyczacych 
pojedynczej transakcji lub serii powiazanych transakcji o wysokosci przewyzszajacej 
równowartosc 1.000.000 EURO (jeden milion EURO), ustalonej wedlug sredniego kursu EURO 
oglaszanego przez NBP w dniu poprzedzajacym wystapienie o taka zgode, nie przewidzianych w 
zatwierdzonym budzecie i wykraczajacych poza zwykly zarzad przedsiebiorstwem Spólki.
m) wyrazanie zgody na nabycie i zbycie udzialów lub objecie akcji w innych spólkach, za 
wyjatkiem akcji dopuszczonych do obrotu publicznego,
n) wyrazanie zgody na przystapienie do innych osób prawnych,
o) wyrazanie zgody na sprzedaz aktywów Spólki, których wartosc przekracza 10% (dziesiec 
procent) wartosci netto srodków trwalych, z wylaczeniem tych, które stanowia zapasy zbywalne w 
ramach normalnej dzialalnosci,
p) wyrazanie zgody na zaciaganie kredytów i pozyczek o okresie splaty ponad 1 (jeden) rok, nie 
przewidzianych w zatwierdzonym budzecie, innych niz zaciagane przez Spólke w ramach zwyklego 
zarzadu przedsiebiorstwem Spólki,
q) wyrazanie zgody na udzielanie przez Spólke nie przewidzianych w zatwierdzonym budzecie 
poreczen, gwarancji i dokonywanie nie przewidzianych w budzecie obciazen majatku Spólki,
r)wyrazanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomosci lub udzialu w nieruchomosci, nie 
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wylaczajac nieruchomosci fabrycznych Spólki;
s) zatwierdzanie rocznego planu dzialalnosci Spólki, jej budzetu oraz zmian w tym zakresie, a 
takze zatwierdzanie zmian jakiejkolwiek dzialalnosci nie ujetej w rocznym budzecie Spólki;
t) wyrazanie zgody na transakcje i swiadczenia pomiedzy Spólka a osobami powiazanymi."
otrzymuje brzmienie:
"Do wylacznych kompetencji Rady Nadzorczej, poza zadaniami ustawowymi i wymienionymi w innych 
postanowieniach niniejszego Statutu nalezy:
a) powolywanie i odwolywanie Prezesa Zarzadu - a takze na jego wniosek - pozostalych czlonków 
Zarzadu;
b) reprezentowanie Spólki we wszystkich sporach z czlonkami Zarzadu;
c) reprezentowanie Spólki przy zawieraniu przez nia wszelkich umów z czlonkami Zarzadu;
d) ustalanie zasad wynagrodzenia oraz innych warunków umów z czlonkami Zarzadu;
e) wyrazanie zgody czlonkom Zarzadu na prowadzenie interesów konkurencyjnych lub uczestniczenie
w spólce konkurencyjnej jako wspólnik spólki cywilnej lub osobowej badz jako czlonek organu 
spólki kapitalowej lub innej konkurencyjnej osoby prawnej;
f) opiniowanie wszelkich spraw wnoszonych pod obrady Walnego Zgromadzenia;
g) wybór bieglego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego;
h) ocena sprawozdania Zarzadu z dzialalnosci Spólki oraz sprawozdania finansowego za ubiegly 
rok obrotowy pod katem ich zgodnosci z ksiegami i dokumentami, a takze stanem faktycznym;
i) ocena wniosków Zarzadu w sprawie podzialu zysku lub pokryciu strat;
j) skladanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników powyzszych badan oraz 
postawienie wniosku o udzielenie czlonkom Zarzadu absolutorium;
k) wyrazanie zgody na dokonywanie zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela,
l) rozpatrywanie i wydawanie opinii w sprawach wniosków podlegajacych uchwale Walnego 
Zgromadzenia;
m) wyrazanie zgody na zaciaganie przez Spólke zobowiazan lub dokonywanie wydatków dotyczacych 
pojedynczej transakcji lub serii powiazanych transakcji o wysokosci przewyzszajacej 
równowartosc 1.000.000 EURO (jeden milion EURO), ustalonej wedlug sredniego kursu EURO 
oglaszanego przez NBP w dniu poprzedzajacym wystapienie o taka zgode, nie przewidzianych w 
zatwierdzonym budzecie i wykraczajacych poza zwykly zarzad przedsiebiorstwem Spólki.
n) wyrazanie zgody na nabycie i zbycie udzialów lub objecie akcji w innych spólkach, za 
wyjatkiem akcji dopuszczonych do obrotu publicznego,
o) wyrazanie zgody na przystapienie do innych osób prawnych,
p) wyrazanie zgody na sprzedaz aktywów Spólki, których wartosc przekracza 10% (dziesiec 
procent) wartosci netto srodków trwalych, z wylaczeniem tych, które stanowia zapasy zbywalne w 
ramach normalnej dzialalnosci,
q) wyrazanie zgody na zaciaganie kredytów i pozyczek o okresie splaty ponad 1 (jeden) rok, nie 
przewidzianych w zatwierdzonym budzecie, innych niz zaciagane przez Spólke w ramach zwyklego 
zarzadu przedsiebiorstwem Spólki,
r) wyrazanie zgody na udzielanie przez Spólke nie przewidzianych w zatwierdzonym budzecie 
poreczen, gwarancji i dokonywanie nie przewidzianych w budzecie obciazen majatku Spólki,
s) wyrazanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomosci lub udzialu w nieruchomosci, nie 
wylaczajac nieruchomosci fabrycznych Spólki;
t) zatwierdzanie rocznego planu dzialalnosci Spólki, jej budzetu oraz zmian w tym zakresie, a 
takze zatwierdzanie zmian jakiejkolwiek dzialalnosci nie ujetej w rocznym budzecie Spólki;
u) wyrazanie zgody na transakcje i swiadczenia pomiedzy Spólka a osobami powiazanymi."
XV. 
§ 24 ust. 5 Statutu Spólki w dotychczasowym brzmieniu:
"Czlonek Zarzadu nie moze zajmowac sie interesami konkurencyjnymi dla Spólki, ani tez 
uczestniczyc w Spólce konkurencyjnej jako wspólnik jawny lub czlonek wladz, chyba ze zezwoli na
to Rada Nadzorcza."
otrzymuje brzmienie:
"Czlonek Zarzadu nie moze zajmowac sie interesami konkurencyjnymi dla Spólki, ani tez 
uczestniczyc w Spólce konkurencyjnej jako wspólnik spólki cywilnej lub osobowej badz jako 
czlonek organu spólki kapitalowej lub innej konkurencyjnej osoby prawnej, chyba ze zezwoli na 
to Rada Nadzorcza."
XVI. 
§ 28 ust. 1 Statutu Spólki w dotychczasowym brzmieniu:
"Spólka na podstawie uchwaly Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy moze tworzyc inne kapitaly. 
Sposób ich wykorzystania okresla uchwala Walne Zgromadzenie."
otrzymuje brzmienie:
"Spólka na podstawie uchwaly Walnego Zgromadzenia moze tworzyc inne kapitaly. Sposób ich 
wykorzystania okresla uchwala Walne Zgromadzenie."
§ 2
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia.

Uchwala nr 12
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spólki dzialajacej pod firma Zaklady Miesne Duda Spólka Akcyjna
z siedziba w Warszawie
zwolanego na dzien 26 sierpnia 2004 roku podjeta w dniu 9 wrzesnia 2004 roku
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w sprawie przyjecia tekstu jednolitego Statutu Spólki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spólki dzialajacej pod firma Zaklady Miesne "DUDA" Spólka 
Akcyjna przyjmuje tekst jednolity Statutu Spólki uwzgledniajacy zmiany przyjete uchwala nr 
11/2004 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spólki zwolanego na dzien 26 sierpnia 2004 roku, w 
nastepujacym brzmieniu:

"STATUT SPÓLKI
tekst jednolity

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1
1.Firma Spólki brzmi Zaklady Miesne "DUDA" Spólka Akcyjna.
2.Spólka moze uzywac skrótu firmy w brzmieniu Zaklady Miesne "DUDA" S.A. oraz wyrózniajacego ja
znaku graficznego.
§ 2
Siedziba Spólki jest m.st. Warszawa.
§ 3
1.Spólka powstala w wyniku przeksztalcenia spólki Zaklady Miesne "DUDA" Spólka z ograniczona 
odpowiedzialnoscia w spólke akcyjna.
2.Spólka dziala na podstawie Statutu, przepisów Kodeksu spólek handlowych i innych 
obowiazujacych przepisów prawa.
3.Czas trwania Spólki jest nieograniczony.
4.Koszty poniesione na dzien zawiazania Spólki w zwiazku z jej utworzeniem wynosza 60.000,- zl 
(szescdziesiat tysiecy zlotych).
§ 4
1.Spólka dziala na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
2.Spólka na obszarze swojego dzialania moze otwierac, prowadzic i likwidowac oddzialy, filie, 
przedstawicielstwa oraz byc wspólnikiem albo akcjonariuszem w innych spólkach, w tym równiez z 
udzialem kapitalu zagranicznego.
II. PRZEDMIOT PRZEDSIEBIORSTWA
§ 5
1.Przedmiotem dzialania Spólki jest prowadzenie dzialalnosci wytwórczej, budowlanej, handlowej 
i uslugowej na rachunek wlasny lub rachunek osób trzecich w zakresie:
1. chów i hodowla trzody chlewnej (PKD 01.23.Z),
2. dzialalnosc uslugowa zwiazana z chowem i hodowla zwierzat (PKD 01.42.Z),
3. produkcja miesa, z wyjatkiem drobiowego i króliczego (PKD 15.11.Z),
4. produkcja miesa drobiowego i króliczego (PKD 15.12.Z),
5. produkcja konserw, przetworów z miesa, z podrobów miesnych i z krwi (PKD 15.13.A),
6. dzialalnosc uslugowa zwiazana z wytwarzaniem wyrobów miesnych (PKD 15.13.B),
7. obsluga i naprawa pojazdów mechanicznych (PKD 50.20.A),
8. dzialalnosc agentów zajmujacych sie sprzedaza maszyn, urzadzen przemyslowych, statków i 
samolotów (PKD 51.14.Z),
9. dzialalnosc agentów zajmujacych sie sprzedaza zywnosci, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 
51.17.Z),
10. dzialalnosc agentów specjalizujacych sie w sprzedazy okreslonego towaru lub okreslonej 
grupy towarów, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 51.18.Z),
11. sprzedaz hurtowa zywnosci, napojów i tytoniu (PKD 51.3),
12. sprzedaz hurtowa owoców i warzyw (PKD 51.31.Z),
13. sprzedaz hurtowa napojów alkoholowych (PKD 51.34.A),
14. niewyspecjalizowana sprzedaz hurtowa zywnosci, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 51.39.Z),
15. sprzedaz detaliczna zywnosci, napojów i wyrobów tytoniowych w wyspecjalizowanych sklepach 
(PKD 52.2),
16. sprzedaz detaliczna owoców i warzyw (52.21.Z),
17. sprzedaz detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych (PKD 52.25.Z),
18. pozostala sprzedaz detaliczna zywnosci, napojów i wyrobów tytoniowych w wyspecjalizowanych 
sklepach, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 52.27.B),
19. hotele i motele z restauracjami (PKD 55.11.Z),
20. hotele i motele bez restauracji (PKD 55.12.Z),
21. restauracje i inne placówki gastronomiczne (PKD 55.30),
22. bary (PKD 55.40.Z),
23. stolówki (PKD 55.51.Z),
24. przygotowywanie i dostarczanie zywnosci dla odbiorców zewnetrznych (katering) (PKD 
55.52.Z),
25. towarowy transport drogowy pojazdami specjalizowanymi (PKD 60.24.A),
26. towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi (PKD 60.24.B),
27. wynajem samochodów ciezarowych z kierowca (PKD 60.24.C),
28. pozostala dzialalnosc wspomagajaca transport ladowy (PKD 63.21.Z),
29. dzialalnosc zwiazana z turystyka (PKD 63.30.),
30. pozostale formy udzielania kredytów (PKD 65.22.Z),
31. pozostale posrednictwo finansowe, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 65.23.Z),
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32. kupno i sprzedaz nieruchomosci na wlasny rachunek (PKD 70.12.Z),
33. wynajem nieruchomosci na wlasny rachunek (PKD 70.20.Z.),
34. wynajem samochodów osobowych (PKD 71.10.Z),
35. wynajem pozostalych srodków transportu ladowego (PKD 71.21.Z),
36. doradztwo w zakresie prowadzenia dzialalnosci gospodarczej i zarzadzania (PKD 74.14.A),
37. dzialalnosc zwiazana z zarzadzaniem holdingami (PKD 74.15.Z),
38. uprawy rolne; warzywnictwo; ogrodnictwo (PKD 01.1).
2.Dzialalnosc wymagajaca zezwolenia, uzgodnienia lub koncesji Spólka podejmie po ich uzyskaniu.
3.Zmiana przedmiotu przedsiebiorstwa moze zostac dokonana na podstawie stosownej uchwaly 
Walnego Zgromadzenia, bez obowiazku wykupu akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgodzili sie na
zmiane przedmiotu dzialalnosci.
III. KAPITAL, AKCJE, ZBYCIE AKCJI, UMORZENIE AKCJI, EMISJA OBLIGACJI
§ 6 
Kapital zakladowy wynosi 43 142 000,00 zl (czterdziesci trzy miliony sto czterdziesci dwa 
tysiace zlotych) i dzieli sie na 4 314 200 (cztery miliony trzysta czternascie tysiecy 
dwiescie) akcji zwyklych na okaziciela o wartosci nominalnej 10,- zl (dziesiec zlotych) kazda.
Wszystkie akcje spólki sa akcjami zwyklymi na okaziciela.
§ 7
1. Kapital zakladowy moze byc podwyzszony uchwala Walnego Zgromadzenia w drodze emisji nowych 
akcji lub w drodze podwyzszenia wartosci nominalnej dotychczasowych akcji.
2. Podwyzszenie kapitalu moze nastapic równiez w drodze:
- warunkowego podwyzszenia kapitalu
- podwyzszenia kapitalu ze srodków wlasnych
- podwyzszenia kapitalu docelowego.
3. Spólka ma prawo emitowac obligacje, w tym:
-na podstawie uchwaly Walnego Zgromadzenia obligacje zamienne na akcje Spólki, obligacje dajace
w przyszlosci prawo pierwszenstwa do objecia emitowanych przez Spólke akcji oraz obligacje 
dajace prawo do udzialu w przyszlych zyskach Spólki,
-na podstawie uchwaly Zarzadu nie zastrzezone do kompetencji Walnego Zgromadzenia rodzaje 
obligacji.
§ 8
1. Akcje moga byc umarzane. Umorzenie moze nastapic w drodze obnizenia kapitalu zakladowego lub
z czystego zysku, na podstawie uchwaly Walnego Zgromadzenia. Powyzsza uchwala moze zostac 
podjeta tylko na wniosek, badz za zgoda akcjonariusza, którego umorzenie dotyczy.
2. Uchwala Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji okresla sposób i warunki umorzenia akcji, a w
szczególnosci wysokosc, termin i sposób wyplaty wynagrodzenia przyslugujacego akcjonariuszowi z
tytulu umorzenia jego akcji, podstawe prawna umorzenia a takze sposób obnizenia kapitalu 
zakladowego.
3. Spólka moze utworzyc z odpisów z zysku netto, fundusz specjalny na pokrywanie ewentualnych 
przyszlych umorzen akcji. Utworzenie funduszu specjalnego wymaga uchwaly Walnego Zgromadzenia.
4. Spólka moze na swój rachunek nabywac wlasne akcje celem ich umorzenia.
5. W zamian za akcje umorzone Spólka moze wydac imienne swiadectwa uzytkowe bez okreslonej 
wartosci nominalnej.
§ 9
1. Zbycie lub zastawienie akcji imiennych Spólki wymaga zgody Rady Nadzorczej Spólki. Zgoda na 
zbycie lub zastawienie akcji imiennych powinna byc udzielona w formie pisemnej pod rygorem 
niewaznosci.
2. Wniosek o wyrazenie zgody na zbycie lub zastawienie akcji imiennych Spólki skladany jest 
przez akcjonariusza do Rady Nadzorczej. Wniosek taki musi byc zlozony na pismie i okreslac 
ilosc akcji imiennych przeznaczonych do zbycia lub zastawienia, osobe nabywcy lub zastawnika a 
w przypadku sprzedazy dodatkowo proponowana cene.
IV. ZALOZYCIELE SPÓLKI
§ 10
Zalozycielami Spólki sa:
-Marek Boleslaw Duda, zamieszkaly w Grabkowie numer 73, w gminie Jutrosin, w województwie 
wielkopolskim,
-Bogna Maria Duda - Jankowiak, zamieszkala w Grabkowie numer 73, w gminie Jutrosin, w 
województwie wielkopolskim,
-Marcin Jerzy Duda, zamieszkaly w Grabkowie numer 73, w gminie Jutrosin, w województwie 
wielkopolskim,
-Maciej Józef Duda, zamieszkaly w Slaskowie numer 22, w gminie Jutrosin, w województwie 
wielkopolskim.
V. ORGANY SPÓLKI
§ 11
Organami Spólki sa:
a) Walne Zgromadzenie;
b) Rada Nadzorcza;
c) Zarzad.
VI. WALNE ZGROMADZENIE
§ 12
1.Walne Zgromadzenie zwoluje Zarzad.
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2.Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
3.Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa sie w ciagu 6 (szesciu) miesiecy po uplywie kazdego roku 
obrotowego.
4.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoluje Zarzad z wlasnej inicjatywy, na pisemny wniosek Rady 
Nadzorczej, akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujacych przynajmniej 1/20 (jedna 
dwudziesta) czesc kapitalu zakladowego.
5.Zwolanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastapic w ciagu 2 (dwóch) tygodni od 
dnia zgloszenia wniosku. Wniosek o zwolanie Zgromadzenia powinien okreslac sprawy wnoszone pod 
obrady, a ponadto zawierac uzasadnienie.
6.Rada Nadzorcza ma prawo zwolania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, ilekroc zlozy wniosek o
jego zwolanie, a Zarzad nie zwola Zgromadzenia w przepisanym terminie.
7.Walne Zgromadzenie zwoluje sie przez ogloszenie w dzienniku urzedowym "Monitor Sadowy i 
Gospodarczy". Stosowne ogloszenie winno byc opublikowane co najmniej na 3 (trzy) tygodnie przed
terminem odbycia Walnego Zgromadzenia.
8.Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczacy Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana. W 
przypadku nieobecnosci Przewodniczacego Rady Nadzorczej na Walnym Zgromadzeniu lub nie 
wskazania osoby do jego otwarcia, Walne Zgromadzenie otwiera akcjonariusz posiadajacy najwyzszy
procent akcji w kapitale zakladowym Spólki lub osoba reprezentujaca takiego akcjonariusza. 
Sposród uprawnionych do glosowania wybiera sie Przewodniczacego Walnego Zgromadzenia.
9.Akcjonariusze przedstawiajacy przynajmniej 1/20 (jedna dwudziesta) czesc kapitalu zakladowego
moga zadac umieszczenia poszczególnych spraw na porzadku obrad najblizszego Walnego 
Zgromadzenia. Zadanie takie jest skuteczne, jezeli zostalo zgloszone najpózniej na 4 (cztery) 
tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia, a o zmianie porzadku obrad akcjonariusze zostali 
powiadomieni najpózniej na 3 (trzy) tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. W razie 
niezachowanie terminów, wniosek o uzupelnienie porzadku obrad, zostanie potraktowany jako 
wniosek o zwolanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Ustep 4 niniejszego paragrafu stosuje 
sie odpowiednio.
10.Walne Zgromadzenie obraduje na podstawie regulaminu przyjetego przez siebie. Zmiany 
regulaminu obowiazuja zawsze od nastepnego Walnego Zgromadzenia.
11. Ogloszenie przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia dluzszej niz 1 (jedna) godzina i 
ogloszenie przerw trwajacych lacznie ponad 3 (trzy) godziny w ciagu dnia wymaga uchwaly Walnego
Zgromadzenia podejmowanej wiekszoscia 3/4 (trzech czwartych) glosów. Zniesienie punktu z 
porzadku obrad wymaga uchwaly Walnego Zgromadzenia podejmowanej wiekszoscia 2/3 (dwóch 
trzecich) glosów.
§ 13
1.Akcjonariusze moga uczestniczyc w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywac prawo glosu osobiscie 
lub poprzez swoich przedstawicieli.
2.Pelnomocnictwa do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i do wykonywania prawa glosu udziela 
sie pod rygorem niewaznosci w formie pisemnej oraz zalacza sie je do ksiegi protokolów Walnego 
Zgromadzenia. W przypadku pelnomocnictwa udzielonego w jezyku obcym, do ksiegi protokolów 
zalacza sie je wraz z jego odpowiednim tlumaczeniem przysieglym na jezyk polski.
§ 14
1.Za wyjatkiem postanowien ustepu 2, 1 (jedna) akcja zapewnia 1 (jeden) glos na Walnym 
Zgromadzeniu.
2.Prawo glosowania akcjonariuszy Spólki zostaje ograniczone w ten sposób, ze zaden z nich nie 
moze wykonywac na Walnym Zgromadzeniu wiecej niz 50% (piecdziesiat procent) ogólnej liczby 
glosów istniejacych w Spólce w dniu odbywania Walnego Zgromadzenia, z zastrzezeniem, ze 
niniejsze ograniczenie prawa glosowania nie ma wplywu na potrzeby ustalenia obowiazków nabywców
znacznych pakietów akcji przewidzianych w ustawie - Prawo o publicznym obrocie papierami 
wartosciowymi. Dla potrzeb niniejszego ustepu wykonywanie prawa glosu przez podmiot zalezny 
uwaza sie za jego wykonywanie przez podmiot dominujacy w rozumieniu ustawy - Prawo o publicznym
obrocie papierami wartosciowymi. Dla obliczenia liczby glosów 
przyslugujacych danemu akcjonariuszowi sumuje sie liczbe glosów z akcji i liczbe glosów, które 
uzyskalby ten akcjonariusz w przypadku zamiany posiadanych przez siebie kwitów depozytowych na 
akcje.
3.Glosowanie jest jawne. Tajne glosowanie zarzadza sie przy:
a) wyborach czlonków organów Spólki i jej likwidatorów oraz glosowaniu nad ich odwolaniem;
b) wnioskach o pociagniecie do odpowiedzialnosci wskazanych powyzej osób;
c) wnioskach dotyczacych spraw osobowych;
d) na wniosek chocby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym 
Zgromadzeniu.
§ 15
Walne Zgromadzenie podejmuje wszelkie uchwaly bezwzgledna wiekszoscia glosów oddanych, chyba ze
Statut lub bezwzglednie obowiazujace przepisy prawa przewiduja surowsze wymogi co do podjecia 
danej uchwaly. Za glosy oddane uwaza sie glosy "za", "przeciw" i "wstrzymujace sie".
§ 16
Walne Zgromadzenia odbywaja sie w siedzibie Spólki lub w Poznaniu, Wroclawiu, Rawiczu, Lesznie,
Górze, Grabkowie.
§ 17
Rada Nadzorcza, czlonkowie Rady Nadzorczej oraz akcjonariusze reprezentujacy co najmniej 
1/20 (jedna dwudziesta) czesc kapitalu zakladowego moga zadac umieszczenia poszczególnych 
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spraw w porzadku obrad najblizszego Walnego Zgromadzenia.
§ 18
1. Do wylacznych kompetencji Walnego Zgromadzenia nalezy:
a)rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarzadu z dzialalnosci Spólki oraz sprawozdania 
finansowego za ubiegly rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium czlonkom organów Spólki z 
wykonania przez nich obowiazków;
b)podejmowanie uchwal o podziale zysków lub pokryciu strat a takze sposobie wykorzystania 
funduszy utworzonych z zysku;
c)powolywanie i odwolywanie czlonków Rady Nadzorczej oraz ustalanie zasad ich wynagradzania;
d)wszelkie zmiany Statutu, wlacznie z podwyzszeniem i obnizeniem kapitalu zakladowego oraz 
zmiana przedmiotu przedsiebiorstwa;
e)polaczenie i przeksztalcenie Spólki;
f)rozwiazanie Spólki;
g)emisja obligacji zamiennych na akcje;
h)zbycie i wydzierzawienie przedsiebiorstwa lub jego zorganizowanej czesci oraz ustanowienie na
nich ograniczonego prawa rzeczowego;
i)wszelkie postanowienia dotyczace roszczen o naprawienie szkody wyrzadzonej przy zawiazywaniu 
Spólki lub sprawowaniu zarzadu lub nadzoru,
j)w przypadku podjecia przez Walne Zgromadzenie uchwaly o przeznaczeniu czesci  zysku lub 
calego zysku na wyplate dla akcjonariuszy, okreslenie dnia wedlug którego ustala sie liste 
akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzien  dywidendy) oraz wskazanie 
dnia wyplaty dywidendy;
k)podwyzszenia kapitalu zakladowego ze srodków spólki;
l)upowaznienie Zarzadu do dokonywania jednego lub kilku kolejnych podwyzszen kapitalu 
zakladowego na warunkach okreslonych uchwalami Walnego Zgromadzenia (kapital docelowy);
m)warunkowe podwyzszenie kapitalu zakladowego w celu przyznania praw do objecia akcji przez 
obligatariuszy obligacji zamiennych lub z prawem pierwszenstwa, albo przyznania prawa do akcji 
pracownikom, czlonkom Zarzadu lub Rady Nadzorczej w zamian za wklady niepieniezne stanowiace 
wierzytelnosci jakie przysluguja im z tytulu nabytych uprawnien do udzialu w zysku Spólki lub 
spólki zaleznej;
n)inne sprawy, które wedlug Statutu lub bezwzglednie obowiazujacych przepisów prawa naleza do 
kompetencji Walnego Zgromadzenia.
2. Projekty uchwal wymienionych w ust. 1 oraz we wszystkich innych sprawach bedacych 
przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, podlegaja zaopiniowaniu przez Rade Nadzorcza.
VII. RADA NADZORCZA
§ 19
1. Rada Nadzorcza Spólki sklada sie co najmniej z 5 (pieciu) czlonków powolywanych przez Walne 
Zgromadzenie.
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata.
3. Liczbe czlonków Rady Nadzorczej i jej sklad ustala Walne Zgromadzenie.
4. Czlonkowie Rady Nadzorczej uczestnicza w posiedzeniach Rady Nadzorczej i wykonuja swoje 
obowiazki osobiscie.
5. Akcjonariusze, z których kazdy posiada akcje upowazniajace do wykonywania nie wiecej niz 10%
(dziesiec procent) glosów istniejacych na podstawie wszystkich wyemitowanych akcji (drobni 
akcjonariusze) maja prawo wybrac swoich przedstawicieli do Rady Nadzorczej wedlug ponizszego 
trybu. Drobni akcjonariusze maja prawo wyboru nie wiecej niz 2 (dwóch) czlonków Rady 
Nadzorczej. Prawo to jest realizowane poprzez zadanie glosowania grupami zgloszone przez 
drobnych akcjonariuszy reprezentujacych lacznie co najmniej 10% (dziesiec procent) glosów 
zarejestrowanych na Walnym Zgromadzeniu. Osobami wybranymi w ten sposób do Rady Nadzorczej 
przez drobnych akcjonariuszy moga byc wylacznie osoby niezalezne w rozumieniu ust. 8.
6. W przypadku gdy w skladzie Rady Nadzorczej sa reprezentanci drobnych akcjonariuszy wybrani w
trybie §19 ust. 5, bez zgody przynajmniej jednego z nich nie moga byc podejmowane decyzje 
dotyczace:
a) wyboru bieglego rewidenta;
b) umów i swiadczen pomiedzy spólka a osobami powiazanymi ze Spólka.
7. Jako osobe powiazana ze Spólka rozumie sie osobe spelniajaca co najmniej jedno z ponizszych 
kryteriów:
a) jest czlonkiem Zarzadu, Rady Nadzorczej, prokurentem;
b) jest akcjonariuszem posiadajacym ponad 10% (dziesiec procent) glosów na Walnym Zgromadzeniu;
c) jest czlonkiem Zarzadu, Rady Nadzorczej lub prokurentem spólki powiazanej ze Spólka w 
rozumieniu Kodeksu spólek handlowych;
d) jest malzonkiem, krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub 
przysposabiajacym osób wymienionych w lit a-c. 
8. Co najmniej polowe skladu Rady Nadzorczej powinny stanowic osoby niezalezne. Jako osoby 
niezalezne rozumie sie osoby spelniajace wszystkie z ponizszych kryteriów:
a) nie sa powiazane w rozumieniu § 19 ust 7 lit b - d;
b) nie sa pracownikami Spólki;
c) nie sa zwiazane ze Spólka poprzez stale swiadczenie uslug.
§ 20
1.Rada Nadzorcza obraduje w miare potrzeby, nie rzadziej jednak niz raz na 3 (trzy) miesiace.
2.Rada Nadzorcza obraduje na podstawie regulaminu przyjetego przez Walne Zgromadzenie.
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3.Posiedzenie Rady Nadzorczej zwoluje Przewodniczacy, a w przypadku niemoznosci zwolania 
posiedzenia przez Przewodniczacego, posiedzenie moze byc zwolane przez Wiceprzewodniczacego 
Rady Nadzorczej.
4.Posiedzenie Rady Nadzorczej nalezy równiez zwolac na pisemny wniosek Zarzadu. Posiedzenie 
powinno sie w takim przypadku odbyc w ciagu 2 (dwóch) tygodni od zlozenia wniosku. Ustep 3 
niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio.
5.Czlonkowie Zarzadu moga brac udzial w posiedzeniach Rady Nadzorczej z glosem doradczym, o ile
którykolwiek z czlonków Rady Nadzorczej sie temu nie sprzeciwi.
6.Zwolanie posiedzenia Rady Nadzorczej nastepuje za pomoca telefaksu z potwierdzeniem jego 
nadania lub za pomoca listów poleconych, które powinny byc wyslane czlonkom Rady Nadzorczej, na
co najmniej 7 (siedem) dni przed data posiedzenia. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej 
nalezy skierowac na adres wskazany Spólce przez czlonka Rady Nadzorczej. W zaproszeniu na 
posiedzenie Rady Nadzorczej nalezy oznaczyc miejsce, dzien, godzine i porzadek obrad 
posiedzenia. Do waznosci uchwal Rady Nadzorczej wymagana jest obecnosc na posiedzeniu 
wiekszosci jej czlonków. W naglych przypadkach Przewodniczacy Rady Nadzorczej moze zarzadzic 
inny sposób i termin zawiadomienia czlonków Rady o dacie posiedzenia.
7.Posiedzenia Rady Nadzorczej moga sie odbywac za posrednictwem telefonu lub przy wykorzystaniu
innego sposobu bezposredniego porozumiewania sie na odleglosc umozliwiajacego wzajemne 
porozumienie wszystkich uczestniczacych w takim posiedzeniu czlonków Rady Nadzorczej. Uchwaly 
podjete na tak odbytym posiedzeniu beda wazne pod warunkiem podpisania listy obecnosci oraz 
protokolu z danego posiedzenia przez kazdego czlonka Rady Nadzorczej, który bral w nim udzial. 
W takim przypadku przyjmuje sie, ze miejscem odbycia posiedzenia i sporzadzenia protokolu jest 
miejsce pobytu Przewodniczacego Rady Nadzorczej albo w razie jego nieobecnosci 
Wiceprzewodniczacego, jezeli posiedzenie odbywalo sie pod przewodnictwem 
Wiceprzewodniczacego Rady Nadzorczej.
8.Obrady powinny byc protokolowane. Protokoly podpisuje Przewodniczacy Rady Nadzorczej. W 
protokolach nalezy wymienic czlonków bioracych udzial w posiedzeniu oraz podac sposób 
przeprowadzenia i wynik glosowania. Protokoly powinny byc zebrane w ksiege protokolów.
9.Do protokolów powinny byc dolaczone odrebne zdania czlonków Rady Nadzorczej.
10. Wszyscy czlonkowie Rady Nadzorczej sa zobowiazani do zachowania tajemnicy sluzbowej.
11. Do waznosci uchwal Rady Nadzorczej, podjetych na posiedzeniu, wymagane jest, aby wszyscy 
czlonkowie Rady Nadzorczej zostali zaproszeni na jej posiedzenie zgodnie z postanowieniami ust.
6 niniejszego paragrafu.
12. Posiedzenia Rady Nadzorczej moga sie odbywac takze bez formalnego zwolania, jezeli wszyscy 
czlonkowie Rady Nadzorczej sa obecni i wyrazaja zgode na odbycie posiedzenia i umieszczenie 
okreslonych spraw na porzadku obrad.
13. Czlonek Rady Nadzorczej moze oddac swój glos na pismie za posrednictwem innego czlonka Rady
Nadzorczej.
14. Czlonkowie Zarzadu, likwidatorzy, prokurenci oraz pracownicy Spólki, którzy zajmuja 
stanowiska glównego ksiegowego, radcy prawnego lub adwokata, kierownika wydzialu lub inne 
stanowiska bezposrednio podlegajace czlonkowi Zarzadu nie moga byc jednoczesnie czlonkami Rady 
Nadzorczej.
15. Czlonkowie Rady Nadzorczej otrzymuja wynagrodzenie w formie i wysokosci okreslonej przez 
Walne Zgromadzenie.
§ 21
1. Z zastrzezeniem ust. 2 niniejszego paragrafu, uchwaly Rady Nadzorczej zapadaja bezwzgledna 
wiekszoscia oddanych glosów, w obecnosci co najmniej polowy czlonków Rady, przy czym za glosy 
oddane uwazane sa glosy "za", "przeciw", i "wstrzymujace sie". Przy równej licznie glosów 
rozstrzyga glos Przewodniczacego Rady Nadzorczej.
2. Do odwolania kazdego z czlonków Zarzadu z osobna lub calego Zarzadu wymagana jest uchwala 
Rady Nadzorczej podjeta wiekszoscia 3 (trzech czwartych) glosów przy obecnosci co najmniej 2/3 
(dwóch trzecich) wszystkich czlonków Rady Nadzorczej.
§ 22
1. Rada Nadzorcza sprawuje staly nadzór nad dzialalnoscia Spólki we wszystkich galeziach 
przedsiebiorstwa.
2.Do wylacznych kompetencji Rady Nadzorczej, poza zadaniami ustawowymi i wymienionymi w innych 
postanowieniach niniejszego Statutu nalezy:
a) powolywanie i odwolywanie Prezesa Zarzadu - a takze na jego wniosek - pozostalych czlonków 
Zarzadu;
b) reprezentowanie Spólki we wszystkich sporach z czlonkami Zarzadu;
c) reprezentowanie Spólki przy zawieraniu przez nia wszelkich umów z czlonkami Zarzadu;
d) ustalanie zasad wynagrodzenia oraz innych warunków umów z czlonkami Zarzadu;
e) wyrazanie zgody czlonkom Zarzadu na prowadzenie interesów konkurencyjnych lub uczestniczenie
w spólce konkurencyjnej jako wspólnik spólki cywilnej lub osobowej badz jako czlonek organu 
spólki kapitalowej lub innej konkurencyjnej osoby prawnej;
f) opiniowanie wszelkich spraw wnoszonych pod obrady Walnego Zgromadzenia;
g) wybór bieglego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego;
h) ocena sprawozdania Zarzadu z dzialalnosci Spólki oraz sprawozdania finansowego za ubiegly 
rok obrotowy pod katem ich zgodnosci z ksiegami i dokumentami, a takze stanem faktycznym;
i) ocena wniosków Zarzadu w sprawie podzialu zysku lub pokryciu strat;
j) skladanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników powyzszych badan oraz 
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postawienie wniosku o udzielenie czlonkom Zarzadu absolutorium;
k) wyrazanie zgody na dokonywanie zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela,
l) rozpatrywanie i wydawanie opinii w sprawach wniosków podlegajacych uchwale Walnego 
Zgromadzenia;
m) wyrazanie zgody na zaciaganie przez Spólke zobowiazan lub dokonywanie wydatków dotyczacych 
pojedynczej transakcji lub serii powiazanych transakcji o wysokosci przewyzszajacej 
równowartosc 1.000.000 EURO (jeden milion EURO), ustalonej wedlug sredniego kursu EURO 
oglaszanego przez NBP w dniu poprzedzajacym wystapienie o taka zgode, nie przewidzianych w 
zatwierdzonym budzecie i wykraczajacych poza zwykly zarzad przedsiebiorstwem Spólki.
n) wyrazanie zgody na nabycie i zbycie udzialów lub objecie akcji w innych spólkach, za 
wyjatkiem akcji dopuszczonych do obrotu publicznego,
o) wyrazanie zgody na przystapienie do innych osób prawnych,
p) wyrazanie zgody na sprzedaz aktywów Spólki, których wartosc przekracza 10% (dziesiec 
procent) wartosci netto srodków trwalych, z wylaczeniem tych, które stanowia zapasy zbywalne w 
ramach normalnej dzialalnosci,
q) wyrazanie zgody na zaciaganie kredytów i pozyczek o okresie splaty ponad 1 (jeden) rok, nie 
przewidzianych w zatwierdzonym budzecie, innych niz zaciagane przez Spólke w ramach zwyklego 
zarzadu przedsiebiorstwem Spólki,
r) wyrazanie zgody na udzielanie przez Spólke nie przewidzianych w zatwierdzonym budzecie 
poreczen, gwarancji i dokonywanie nie przewidzianych w budzecie obciazen majatku Spólki,
s) wyrazanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomosci lub udzialu w nieruchomosci, nie 
wylaczajac nieruchomosci fabrycznych Spólki;
t) zatwierdzanie rocznego planu dzialalnosci Spólki, jej budzetu oraz zmian w tym zakresie, a 
takze zatwierdzanie zmian jakiejkolwiek dzialalnosci nie ujetej w rocznym budzecie Spólki;
u) wyrazanie zgody na transakcje i swiadczenia pomiedzy Spólka a osobami powiazanymi.
VIII. ZARZAD
§ 23
1.Zarzad Spólki jest jedno lub wieloosobowy. Czlonkowie Zarzadu powolywani i odwolywani sa 
przez Rade Nadzorcza. W sklad Zarzadu wchodza Prezes Zarzadu i czlonkowie Zarzadu.
2.Kadencja Zarzadu trwa 3 (trzy) lata.
3. Wszelkie sprawy zwiazane z prowadzeniem Spólki nie zastrzezone ustawa lub Statutem do 
kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady  Nadzorczej naleza do zakresu dzialania Zarzadu.
§ 24
1.Do skladania oswiadczen woli i podpisywania w imieniu Spólki uprawnieni sa: Prezes Zarzadu 
samodzielnie badz 2 (dwaj) czlonkowie Zarzadu dzialajacy lacznie, czlonek Zarzadu dzialajacy 
lacznie z prokurentem lub 2 (dwaj) prokurenci lacznie.
2.Do dokonywania czynnosci okreslonego rodzaju lub do czynnosci zwyklego zarzadu moga byc 
ustanowieni pelnomocnicy Spólki dzialajacy samodzielnie w granicach udzielonego im 
pelnomocnictwa. Udzielenie i odwolanie pelnomocnictwa nastepuje w trybie przewidzianym do 
skladania oswiadczen woli w imieniu Spólki.
3.Zarzad Spólki jest obowiazany gospodarowac majatkiem Spólki i kierowac sprawami Spólki oraz 
spelniac swoje obowiazki z nalezyta starannoscia wymagana w obrocie gospodarczym, przy scislym 
przestrzeganiu przepisów prawa oraz postanowien Statutu, regulaminów i uchwal powzietych przez 
Walne Zgromadzenie i Rade Nadzorcza.
4.Udzial Prezesa Zarzadu lub wyznaczonego przez niego czlonka Zarzadu w obradach Walnego 
Zgromadzenia jest obowiazkowy. Pozostali czlonkowie Zarzadu moga brac udzial w obradach Walnego
Zgromadzenia.
5.Czlonek Zarzadu nie moze zajmowac sie interesami konkurencyjnymi dla Spólki, ani tez 
uczestniczyc w Spólce konkurencyjnej jako wspólnik spólki cywilnej lub osobowej badz jako 
czlonek organu spólki kapitalowej lub innej konkurencyjnej osoby prawnej, chyba ze zezwoli na 
to Rada Nadzorcza.
§ 25
1. Zarzad dziala w oparciu o przygotowany przez siebie i zatwierdzony przez Rade Nadzorcza 
regulamin. Uchwaly Zarzadu wymagaja wszystkie sprawy przekraczajace zakres zwyklego zarzadu, 
które zostana okreslone w regulaminie.
2. Uchwaly Zarzadu sa podejmowane na posiedzeniach i zapadaja wiekszoscia glosów obecnych, 
chyba ze Statut lub bezwzglednie obowiazujace przepisy prawa przewiduja surowsze wymogi co do 
podjecia danej uchwaly. Przy równej ilosci glosów rozstrzyga glos Prezesa Zarzadu. 
3. Zarzad moze podejmowac uchwaly równiez w trybie obiegowym. Podjecie przez Zarzad uchwaly w 
trybie obiegowym wymaga zgody wszystkich czlonków Zarzadu na pismie na uchwale, która ma byc 
podjeta.
4. Zarzad przedstawia Walnemu Zgromadzeniu propozycje podzialu zysku po uprzednim zaopiniowaniu
tej propozycji przez Rade Nadzorcza.
§ 26
1. Czlonkowie Zarzadu moga byc zatrudnieni przez Spólke na podstawie umowy o prace lub 
zlecenia. Rada Nadzorcza moze równiez okreslic, ze czlonkowie Zarzadu otrzymywac beda 
wynagrodzenie za pelnienie funkcji w Zarzadzie niezaleznie od ich wynagrodzenia wynikajacego z 
umowy o prace lub umowy zlecenie.
2. W umowach pomiedzy Spólka, a czlonkami Zarzadu oraz w sporach z nimi, Spólke reprezentuje 
Rada Nadzorcza.
3. Umowe o prace lub inna umowe z czlonkami Zarzadu Spólki zawiera w imieniu Spólki 
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przedstawiciel Rady Nadzorczej delegowany sposród jej czlonków.
4. W tym samym trybie dokonuje sie innych czynnosci zwiazanych ze stosunkiem pracy lub innym 
stosunkiem prawnym laczacym czlonka Zarzadu ze Spólka.
IX. GOSPODARKA SPÓLKI, RACHUNKOWOSC SPÓLKI
§ 27
1. Organizacje Spólki okresla regulamin organizacyjny ustalony przez Zarzad Spólki i 
zatwierdzony przez Rade Nadzorcza.
2. Spólka prowadzi rzetelna ksiegowosc zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
§ 28
1. Spólka na podstawie uchwaly Walnego Zgromadzenia moze tworzyc inne kapitaly. Sposób ich 
wykorzystania okresla uchwala Walne Zgromadzenie.
2. Walne Zgromadzenie moze tworzyc dowolne kapitaly rezerwowe i fundusze specjalne. Moga one 
byc tworzone i znoszone w trakcie i przy zamknieciu roku obrotowego.
3. Zarzad zobowiazany jest sporzadzac coroczne sprawozdania finansowe oraz sprawozdania z 
dzialalnosci Spólki nie pózniej niz w ciagu 3 (trzech) miesiecy po uplywie roku obrotowego, po 
czym przedstawia je do zaopiniowania Radzie Nadzorczej. Rada Nadzorcza zobowiazana jest w 
terminie 30 (trzydziesci) dni wyrazic opinie na temat przedstawionych dokumentów.
4. Roczne sprawozdanie finansowe Spólki powinno byc podpisane przez wszystkich czlonków 
Zarzadu.
§ 29
1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.
2. Pierwszy rok obrotowy zaczyna sie z dniem rejestracji Spólki i konczy sie dnia 31.12.2002 
(trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiace drugiego) roku.
3. Spólka zobowiazana jest udostepnic akcjonariuszom najpózniej na 15 dni przed terminem 
Walnego Zgromadzenia roczne sprawozdanie finansowe Spólki, sprawozdanie Zarzadu z dzialalnosci 
Spólki, opinie wraz z raportem bieglego rewidenta oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania 
sprawozdania finansowego. Wymienione dokumenty zostana udostepnione akcjonariuszom poprzez ich 
wylozenie do wgladu w siedzibie Spólki.
§ 30
1. Zysk netto Spólki moze byc przeznaczony w szczególnosci na:
a) podwyzszenie kapitalu zakladowego,
b) odpisy na kapital zapasowy,
c) odpisy na kapital rezerwowy i fundusze specjalne,
d) dywidende dla akcjonariuszy,
e) inne cele okreslone uchwala Walnego Zgromadzenia.
f) Spólka tworzy kapital zapasowy na pokrycie strat bilansowych.
3. Do kapitalu zapasowego przelewa sie 8% (osiem procent) czystego zysku rocznego, dopóki 
kapital ten nie osiagnie przynajmniej 1/3 (jednej trzeciej) kapitalu zakladowego.
4. Do kapitalu zapasowego beda przelewane ponadto nadwyzki, osiagniete przy wydawaniu akcji 
powyzej ich wartosci nominalnej, a pozostale po pokryciu kosztów wydania akcji.
5. O uzyciu kapitalu zapasowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie, jednakze czesci kapitalu 
zapasowego w wysokosci 1/3 (jednej trzeciej) kapitalu zakladowego uzyc mozna jedynie na 
pokrycie strat bilansowych.
XI. POSTANOWIENIA KONCOWE
§ 31
1. Rozwiazanie Spólki nastepuje po przeprowadzeniu likwidacji.
2. Likwidatorami sa czlonkowie Zarzadu, chyba ze Walne Zgromadzenie postanowi inaczej.
§ 32
Wymagane przez prawo ogloszenia dotyczace lub pochodzace od Spólki sa publikowane w dzienniku 
urzedowym "Monitor Sadowy i Gospodarczy", chyba ze ustawa stanowi inaczej.
§ 33
W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem maja zastosowanie przepisy Kodeksu Spólek 
Handlowych."
§2
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia.

Podstawa prawna :

Zgodnie z §49 ust.1 pkt.5 oraz §66 ust.5 RRM z dnia 16.10.2001 r. - w sprawie informacji 
biezacych i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartosciowych. 
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