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Treść raportu: Zarząd Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej
wiadomości otrzymaną, w oparciu o odpis aktualny z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
spółki zależnej pod firmą Centrum Mięsne Makton S.A. z dnia 01 października 2010 roku, informację o dokonaniu
przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w
dniu 01 października 2010 roku wpisu połączenia dwóch podmiotów zależnych Polskiego Koncernu Mięsnego
DUDA S.A.,
w postaci:
spółki pod firmą Centrum Mięsne Makton S.A. z siedzibą w Warszawie – jako spółki przejmującej
oraz spółki pod firmą Stół Polski sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie - jako spółki przejmowanej.
Centrum Mięsne Makton S.A. jest wyspecjalizowaną spółką zajmującą się hurtowym handlem mięsem i jego
przetworami oraz jednym z największych polskich dostawców mięsa i wędlin do detalu tradycyjnego. Działa na
rynku warszawskim, krakowskim, śląskim i poznańskim. Posiada sieć ponad 400 sklepów patronackich.
Działalność Stołu Polskiego sp. z o.o. koncentrowała się wokół hurtowego handlu mięsem i jego przetworami,
głównie na rynku warszawskim i Podlasiu. Spółka dysponowała siecią sklepów patronackich, a także zakładem
przetwórczym produkującym markowe wędliny.
Połączenie ww. spółek przeprowadzone zostało w trybie art. 492 § 1 oraz art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych
(dalej: Ksh), tj. przez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą (łączenie się przez
przejęcie).
Stosownie do art. 515 § 1 Ksh, połączenie nastąpiło bez podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej
(spółka przejmująca była jedynym wspólnikiem spółki przejmowanej dysponującym 100% udziałów w jej kapitale
zakładowym), Połączeniu nie towarzyszyło przyznanie przez spółkę przejmującą praw wspólnikom oraz osobom
szczególnie uprawnionym w spółce przejmowanej.
Połączenie ww. spółek stanowi realizację Programu Restrukturyzacji Operacyjnej Grupy Kapitałowej PKM DUDA
oraz Kierunków Strategicznych Rozwoju 2010 – 2012.

Przedmiotowe połączenie ma na celu integrację funkcjonalną oraz operacyjną segmentu dystrybucyjnego Grupy
Kapitałowej PKM DUDA, zbudowanie silnej marki organizacji dystrybucyjnej, wzrost konkurencyjności oraz
poprawę wyników i redukcję kosztów operacyjnych.

