Raport bieżący nr 59/2010
Data sporządzenia: 17.09.2010
Temat: Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. – plan połączenia Emitenta z ZM DUDA sp. z o. o., AGRO PROGRESS sp. z
o. o. oraz DOMCO sp. z o. o.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 57/2010 z dnia 07 września 2010 roku w przedmiocie podjęcia decyzji
o zamiarze połączenia Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA S.A. - jako spółki przejmującej - z podmiotami
zależnymi: ZM DUDA sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, AGRO PROGRESS sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie oraz
DOMCO sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie - spółkami przejmowanymi, w trybie art. 492 § 1 pkt 1) oraz art. 515 § 1
Kodeksu spółek handlowych (dalej: Ksh), przez przeniesienie całego majątku spółek przejmowanych na spółkę
przejmującą (łączenie się przez przejęcie), bez podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej (spółka
przejmująca jest jedynym wspólnikiem spółek przejmowanych dysponującym 100% udziałów w kapitale
zakładowym każdej ze spółek przejmowanych) oraz bez wymiany udziałów spółek przejmowanych na akcje spółki
przejmującej.
Zarząd Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA S.A. przekazuje do publicznej wiadomości przyjęty w dniu 16 września
2010 roku plan połączenia, sporządzony zgodnie z art. 499 § 1 Ksh.
Do planu połączenia dołączone zostają dokumenty, o których mowa w art. 499 § 2 Ksh w postaci:
1.

projektów uchwał o połączeniu spółek,

2.

ustalenia wartości majątku spółek przejmowanych na dzień 01 sierpnia 2010 roku;

3.

oświadczeń zawierających informacje o stanie księgowym spółki przejmującej i spółek
przejmowanych sporządzoną dla celów połączenia na dzień 01 sierpnia 2010 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 13 w zw. z § 19 ust. 2 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego
2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych
oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego
państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259, ze zm.).

