


OFERTA PUBLICZNA JEST PRZEPROWADZANA WYŁĄCZNIE NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. POZA GRANICAMI POLSKI 
NINIEJSZY PROSPEKT NIE MOŻE BYĆ TRAKTOWANY JAKO PROPOZYCJA LUB OFERTA NABYCIA JAKICHKOLWIEK PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH EMITENTA. ANI PROSPEKT, ANI PAPIERY WARTOŚCIOWE NIM OBJĘTE NIE BYŁY PRZEDMIOTEM REJESTRACJI, 
ZATWIERDZENIA LUB NOTYFIKACJI W JAKIMKOLWIEK PAŃSTWIE POZA RZECZPOSPOLITĄ POLSKĄ, W SZCZEGÓLNOŚCI ZGODNIE 
Z PRZEPISAMI IMPLEMENTUJĄCYMI W DANYM PAŃSTWIE CZŁONKOWSKIM POSTANOWIENIA DYREKTYWY PROSPEKTOWEJ LUB ZGODNIE 
Z PRZEPISAMI AMERYKAŃSKIEJ USTAWY O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH (US SECURITIES ACT OF 1933 AS AMENDED).  
 
PAPIERY WARTOŚCIOWE OBJĘTE NINIEJSZYM PROSPEKTEM NIE MOGĄ BYĆ OFEROWANE LUB SPRZEDAWANE POZA GRANICAMI 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, CHYBA ŻE W DANYM PAŃSTWIE TAKA OFERTA LUB SPRZEDAŻ MOGŁABY ZOSTAĆ DOKONANA ZGODNIE Z 
PRAWEM, BEZ KONIECZNOŚCI SPEŁNIENIA JAKICHKOLWIEK DODATKOWYCH WYMOGÓW PRAWNYCH. KAŻDY INWESTOR ZAMIESZKAŁY 
BĄDŹ MAJĄCY SIEDZIBĘ POZA GRANICAMI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, KTÓRY ZAMIERZA UCZESTNICZYĆ W OFERCIE PUBLICZNEJ, 
POWINIEN ZAPOZNAĆ SIĘ Z PRZEPISAMI PRAWA POLSKIEGO ORAZ PRZEPISAMI PRAW INNYCH PAŃSTW, KTÓRE MOGĄ SIĘ DO NIEGO 
STOSOWAĆ W TYM ZAKRESIE. 

 
ZASTRZEŻENIA 

 

Prospekt został sporządzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia 809/2004 oraz innymi przepisami regulującymi rynek kapitałowy w Polsce, 
w szczególności Ustawą o Ofercie Publicznej.  

Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, z wyjątkiem członków Zarządu Spółki żadna inna osoba nie jest uprawniona do podawania do 
publicznej wiadomości jakichkolwiek informacji związanych z Ofertą Publiczną. W przypadku podawania takich informacji do publicznej wiadomości 
wymagana jest zgoda Zarządu Emitenta.  

Prospekt został sporządzony zgodnie z najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności. Jeśli po dniu udostępnienia Prospektu do publicznej 
wiadomości zajdą zmiany dotyczące sytuacji Grupy PKM DUDA, Prospekt będzie aktualizowany poprzez odpowiednie Aneksy zgodnie z art. 51 Ustawy 
o Ofercie. Dlatego zwraca się uwagę inwestorom, że informacje zawarte w niniejszym dokumencie powinny być traktowane jako aktualne na dzień 
zatwierdzenia Prospektu, chyba że w treści Prospektu wskazano inaczej, a inwestorzy powinni zapoznać się również z treścią opublikowanych Aneksów. 

Informacje zawarte w Prospekcie nie mają charakteru porady prawnej, finansowej lub podatkowej. W celu zasięgnięcia porady prawnej, finansowej lub 
podatkowej potencjalni inwestorzy powinni zwrócić się do swych doradców prawnych, doradców finansowych lub doradców podatkowych. 

Emitent, jak i Oferujący nie zamierza podejmować żadnych działań dotyczących stabilizacji kursu papierów wartościowych objętych Prospektem przed 
przeprowadzeniem Oferty Publicznej, w jej trakcie oraz po przeprowadzeniu Oferty Publicznej. 
 
Termin ważności Prospektu wynosi 12 miesięcy od dnia jego udostępnienia do publicznej wiadomości. 
 

 
STWIERDZENIA DOTYCZĄCE PRZYSZŁOŚCI 

INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE, KTÓRE NIE STANOWIĄ FAKTÓW HISTORYCZNYCH, SĄ STWIERDZENIAMI DOTYCZĄCYMI 
PRZYSZŁOŚCI. ZAWARTE W PROSPEKCIE STWIERDZENIA DOTYCZĄCE SPRAW NIEBĘDĄCYCH FAKTAMI HISTORYCZNYMI NALEŻY 
TRAKTOWAĆ WYŁĄCZNIE JAKO PRZEWIDYWANIA WIĄŻĄCE SIĘ Z RYZYKIEM I NIEPEWNOŚCIĄ. NIE MOŻNA ZAPEWNIĆ, ŻE PRZEWIDYWANIA 
TE ZOSTANĄ SPEŁNIONE, W SZCZEGÓLNOŚCI NA SKUTEK WYSTĄPIENIA CZYNNIKÓW RYZYKA OPISANYCH W PROSPEKCIE.  
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1. Podsumowanie 
Niniejsze podsumowanie jest traktowane jako wprowadzenie do Prospektu. Decyzja inwestycyjna odnośnie do 
papierów wartościowych objętych niniejszym Prospektem powinna być każdorazowo podejmowana w oparciu 
o treść całego Prospektu. Inwestor wnoszący powództwo odnoszące się do treści Prospektu ponosi koszt 
ewentualnego tłumaczenia Prospektu przed rozpoczęciem postępowania przed sądem. Osoby sporządzające 
podsumowanie będące częścią Prospektu Emisyjnego sporządzonego w formie jednolitego dokumentu, łącznie 
z każdym jego tłumaczeniem, ponoszą odpowiedzialność jedynie za szkodę wyrządzoną w przypadku, gdy 
dokument podsumowujący wprowadza w błąd, jest niedokładny lub sprzeczny z innymi częściami Prospektu. 

1.1 Wstęp 
Polski Koncern Mięsny DUDA to firma założona przez rodzinę Duda w 1990 roku. Dzięki szybkiemu rozwojowi 
obecnie PKM Duda znajduje się w gronie 3 największych firm z branży mięsnej w Polsce.  
 
W 2002 r. firma weszła na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, aby pozyskać kapitał na inwestycje, 
które pozwoliłyby na szybki i bardziej wszechstronny rozwój spółki. Pozyskany kapitał zainwestowano w rozwój 
technologiczny, w akwizycje spółek, które wzbogacają ofertę firmy lub zabezpieczają jej rozwój. W ten sposób 
stworzona została silna grupa kapitałowa obejmująca około 30 firm, zajmujących się głównie ubojem, rozbiorem 
i dystrybucją mięsa (wołowina, wieprzowina, dziczyzna), hodowlą trzody, uprawą zbóż oraz innych produktów 
roślinnych, a także produkcją wędlin. Grupa stała się jednym z trzech największych podmiotów branży mięsnej na 
polskim rynku, z zatrudnieniem wynoszącym około 2,3 tys. pracowników w Polsce, Niemczech i na Ukrainie. 
 
Obok umacniania pozycji firmy na rynku krajowym, od 2006 r. PKM DUDA rozpoczął działalność na rynku 
ukraińskim, budując tam grupę firm zajmujących się hodowlą, produkcją, przetwórstwem i handlem mięsem. 
Obecnie najważniejszym aktywem Grupy PKM na Ukrainie jest grupa Rosan AGRO – jeden z regionalnych 
liderów sektora rolno-spożywczego.   
 
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w I kw. 2010 roku wyniosły 334 mln złotych. Zysk na działalności 
operacyjnej w I kw. 2010 r. wyniósł 17,1 mln  zł, co w porównaniu do zysku z działalności operacyjnej  
w wysokości 6,4 mln zł w 2008 roku oznacza wzrost o 166%. Zysk na działalności operacyjnej w I kw. 2010 r. 
powstał głównie na skutek realizacji inicjatyw w ramach programu restrukturyzacji operacyjnej DUDA 2012. Zysk 
netto przypadający na akcjonariuszy podmiotu dominującego w I kw. 2010 roku wyniósł 7,8 mln zł, w porównaniu 
do starty netto przypadającej na akcjonariuszy podmiotu dominującego w wysokości 44,9 mln zł w analogicznym 
okresie roku poprzedniego.  
 
Zakłady produkcyjne Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA należą dziś do najnowocześniejszych w Europie. Od 
kilku lat posiadają uprawnienia unijne, wdrożone zostały w nich także systemy HACCP. Odpowiednią klasę 
surowca gwarantuje ścisła, kontraktowana współpraca z najlepszymi hodowcami oraz własne zaplecze 
surowcowe. O pozycji firmy na rynku świadczą liczne tytuły, nagrody i wyróżnienia, w tym m.in. zajmowane od lat 
czołowe miejsca w rankingu „Polskie Mięso”, „Najlepsza Spółka Branży Mięsnej” i nagrody „Lider Rynku 
Spożywczego”, „Mecenas Polskiej Ekologii” oraz „Lider Informatyki 2008”. W maju 2010 r. SAI Global Assurance 
Services Ltd., uznana na świecie jednostka certyfikująca sektor spożywczy, przedłużyła na kolejny rok ważność 
certyfikatu BRC Polskiemu Koncernowi Mięsnemu DUDA S.A., utrzymując tym samym najwyższą ocenę (stopień 
"A") w skali certyfikatu. Nadanie certyfikatu poprzedzone zostało przeprowadzeniem audytu potwierdzającego 
spełnianie restrykcyjnych wymogów Globalnego Standardu Bezpieczeństwa Żywności. 
   
1.2 Czynniki ryzyka  
Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej każdy przyszły nabywca akcji Emitenta powinien starannie przeanalizować 
informacje zawarte w niniejszym Prospekcie, a w szczególności przedstawione poniżej czynniki ryzyka. 
Szczegółowy opis wymienionych poniżej czynników ryzyka znajduje się w części „Czynniki ryzyka” niniejszego 
Prospektu. 

•  Ryzyko wpływu sytuacji makroekonomicznej na wyniki Spółki  
•  Ryzyko związane z sezonowością sprzedaży 
•  Ryzyko związane z konkurencją 
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•  Ryzyko związane z postępowaniem przed UOKiK w sprawie stosowania praktyk ograniczających 
konkurencję oraz z przepisami o ochronie konkurencji i konsumentów  

•  Ryzyko związane z zarządzaniem Grupą Kapitałową PKM Duda oraz jej strukturą 
•  Ryzyko związane z inwestycjami green field  
•  Ryzyko związane z prowadzoną działalnością na rynku ukraińskim 
•  Ryzyko związane z rozwojem poprzez przejęcia oraz z doborem podmiotów do rozbudowy Grupy 

Kapitałowej 
•  Ryzyko utraty zaufania odbiorców  
•  Ryzyko związane z przeprowadzonym postępowaniem naprawczym  
•  Ryzyko związane z możliwością nieprzedłużenia umowy dzierżawy zakładu produkcyjnego spółki Polska 

Wołowina sp. z o.o. w upadłości  
•  Ryzyko związane z możliwymi zmianami kontroli nad Emitentem 
•  Ryzyko związane z brakiem stabilności polskiego systemu prawnego i podatkowego 
•  Ryzyko związane z nieefektywnością ukraińskiego systemu podatkowego 
•  Ryzyko związane z wyceną posiadanych aktywów  
•  Ryzyko związane z poręczeniami udzielanymi przez Emitenta spółkom z Grupy Kapitałowej 
•  Ryzyko związane z zabezpieczeniami ustanowionymi na majątku Grupy Kapitałowej 
•  Ryzyko związane z pożyczkami udzielonymi przez Emitenta spółkom z Grupy Kapitałowej 
•  Ryzyko związane z kształtowaniem się kursu walutowego 
•  Ryzyko związane ograniczeniami wynikającymi z umów kredytowych  
•  Ryzyko podatkowe związane z transakcjami z podmiotami powiązanymi 
•  Ryzyko związane z ochroną środowiska 
•  Ryzyko związane z chorobami zwierząt 
•  Ryzyko związane z możliwością utraty systemu HACCP 
•  Ryzyko związane z importem mięsa zawierającego substancje szkodliwe dla zdrowia 
•  Ryzyko wynikające z podobieństwa firmy Emitenta i firmy Zakłady Mięsne Duda SILESIA  
•  Ryzyko związane z możliwością naruszenia przepisów prawa pracy oraz roszczeniami pracowniczymi 
•  Ryzyko związane z możliwością uwzględnienia przez sądy roszczeń odszkodowawczych 
•  Ryzyko związane z trudną sytuacją na rynku pracy 
•  Ryzyko pojawienia się substytutów w stosunku do produktów wytwarzanych przez Grupę PKM Duda 

i zmiany nawyków żywieniowych 
•  Ryzyko związane z procesem produkcyjnym i systemami informatycznymi   
•  Ryzyko związane z wejściem w nowe obszary działalności 
•  Ryzyko związane z eksportem, w szczególności na rynki Dalekiego Wschodu, oraz z barierami w handlu 

międzynarodowym 
•  Ryzyko związane ze złą lub pogarszającą się sytuacją finansową niektórych podmiotów działających 

w branży mięsnej 
•  Ryzyko związane z warunkami pogodowymi, a także z podażą, zmiennością cen i jakością żywca 
•  Ryzyko związane z niedotrzymaniem warunków Układu z wierzycielami, Warunków Restrukturyzacji 

oraz umowy o konsolidacyjny kredyt konsorcjalny 
•  Ryzyko związane z uzależnieniem od umowy o konsolidacyjny kredyt konsorcjalny 
•  Ryzyko związane z niepowodzeniem restrukturyzacji operacyjnej Grupy PKM Duda 
•  Ryzyko związane z powiązaniami rodzinnymi pomiędzy członkami organów Emitenta  
•  Ryzyko związane z wekslami własnymi 
•  Ryzyko związane z ewentualnym podejrzeniem naruszenia przez Emitenta przepisów Ustawy o Ofercie 

Publicznej 
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•  Ryzyko związane z możliwością niezrealizowania lub zmiany celów emisji i wpływu na sytuację 
finansową Emitenta   

•  Ryzyko związane z powództwem o stwierdzenie nieważności uchwały o podwyższeniu kapitału 
zakładowego w drodze emisji Akcji Serii H 

•  Ryzyko związane z wycofaniem lub zawieszeniem Oferty Publicznej  
•  Ryzyko niedojścia emisji Akcji Serii H do skutku 
•  Ryzyko wstrzymania dopuszczenia Akcji Serii H do obrotu, rozpoczęcia notowań, zawieszenia notowań 

i wykluczenia Akcji Serii H z obrotu w przypadku naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia naruszenia 
przepisów prawa przez Emitenta 

•  Ryzyko niedostatecznej płynności rynku i wahań cen akcji 
•  Ryzyko związane z zawieszeniem obrotu akcjami lub wykluczeniem akcji z obrotu na rynku 

regulowanym 
•  Ryzyko związane z nabywaniem praw poboru Akcji Serii H 
•  Ryzyko związane z odmową lub opóźnieniem wprowadzenia Akcji Serii H lub Praw do Akcji do obrotu 

na rynku regulowanym oraz charakterem Praw do Akcji  

1.3 Strategia 
Celem Zarządu PKM Duda S.A. jest doprowadzenie do wzrostu wartości Grupy PKM Duda. Strategia 
realizowana przez Zarząd PKM Duda S.A. opiera się na dwóch filarach wzrostu: Programie Restrukturyzacji 
Operacyjnej DUDA 2012, wdrażanym w celu wzrostu efektywności operacji, poprawy przepływów pieniężnych 
i redukcji kosztów, oraz na inicjatywach rozwojowych dotyczących obecnych kluczowych obszarów działalności 
oraz nowych elementów łańcucha wartości. Docelowo Grupa PKM Duda ma być silnie obecna we wszystkich 
elementach łańcucha wartości w branży mięsnej, w tym w segmencie przetwórczym. 
Program Restrukturyzacji Operacyjnej DUDA 2012 został opisany w rozdziale 6.4. Prospektu Emisyjnego.  
Inicjatywy rozwojowe w ramach realizowanej strategii zakładają zarówno rozwój organiczny spółek aktualnie 
funkcjonujących w Grupie Kapitałowej PKM Duda, jak i przejęcia znaczących podmiotów działających w różnych 
segmentach rynku mięsnego na rynku polskim.  
Kierunkiem strategicznym pozostaje dla PKM Duda działalność na Ukrainie, zwłaszcza w zakresie hodowli, 
produkcji, przetwórstwa i handlu mięsem. W ramach inicjatyw strategicznych Grupa Kapitałowa PKM Duda 
zakłada optymalizację działalności posiadanych spółek na Ukrainie oraz sprzedaż wybranych spółek. 
 
Proces restrukturyzacji w ramach Programu DUDA 2012 oraz realizacji opcji rozwojowych zawartych w  strategii 
zakończy wdrożenie nowoczesnych narzędzi marketingu strategicznego. 
 
W ciągu najbliższych dwóch lat na inwestycje związane z realizacją strategii Emitent zamierza przeznaczyć około 
100 mln złotych. Inwestycje mają być finansowane ze środków własnych lub kredytów, ale Emitent nie wyklucza 
także emisji akcji (przy czym żadna z inicjatyw strategicznych nie będzie finansowana z emisji Akcji Serii H), 
jednakże nie tylko spółki matki, lecz także podmiotów z grupy.  
 
Dzięki realizacji nakreślonej strategii PKM Duda zamierza umacniać pozycję wiodącego podmiotu na polskim 
rynku mięsnym.   

1.4 Cele emisji 
Emitent zamierza w pierwszej kolejności wykorzystać środki pozyskane z emisji Akcji Serii H na zasilenie kapitału 
obrotowego (II-III kw. 2010 r.), w dalszej kolejności na działania restrukturyzacyjne (do końca 2010 r.). Natomiast 
cel w postaci zakupu akcji od banków oraz spłaty kredytu udzielonego przez bank Pekao S.A. zostanie 
zrealizowany w ostatniej kolejności (do końca 2010 r.). 
 

Cel emisji Kwota w mln zł 

Kapitał obrotowy   28 



10 
 

Działania restrukturyzacyjne 7 

Wykonanie porozumienia z bankami, w tym: 70 

    Częściowe wykonanie Umowy Opcji Buy-Back  48 

    Spłata kredytu w Banku Pekao S.A. 22 

Razem 105 

 
Kapitał obrotowy 
Ze środków pozyskanych w ramach emisji Akcji Serii H Emitent zamierza przeznaczyć kwotę 28 mln zł na 
zasilenie kapitału obrotowego, w tym na finansowanie wzrostu stanu należności od odbiorców oraz na skrócenie 
cyklu spłaty zobowiązań wobec dostawców, co pozwoli Emitentowi poprawić bieżącą płynność oraz zwiększyć 
konkurencyjność. Obecny poziom kapitału obrotowego nie jest wystarczający do prowadzenia działalności o tak 
dużej skali, a okresowe wahania w zapotrzebowaniu na kapitał obrotowy mogą prowadzić do napięć w sytuacji 
płynnościowej Emitenta. Ponadto jednym z elementów konkurencji na rynku mięsnym jest oferowanie 
wydłużonych terminów płatności odbiorcom. Z drugiej strony, z uwagi na charakter dostawców Emitenta (rolnicy 
będący dostawcami żywca wieprzowego), nie posiada on możliwości wydłużania terminów płatności bez ryzyka 
utraty tych dostawców.  
Działania restrukturyzacyjne 
Emitent zamierza przeznaczyć 7 mln zł pozyskanych z emisji Akcji Serii H na wydatki związane z restrukturyzacją 
operacyjną Spółki oraz Grupy Kapitałowej PKM Duda. Jednym z elementów tych działań będzie zakup oraz 
wdrożenie zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania, który obejmowałby wszystkie podmioty z Grupy 
Kapitałowej PKM Duda. Wdrożenie systemu pozwoli m.in. na standaryzację i uporządkowanie procesów 
biznesowych oraz ujednolicenie systemu raportowania, a także będzie wsparciem dla Zarządu w procesie 
podejmowania decyzji, będąc źródłem pewnej i szybkiej informacji.  
Wykonanie porozumienia z bankami 
70 mln zł pozyskanych z emisji Akcji Serii H Emitent zamierza przeznaczyć na realizację porozumienia 
podpisanego z bankami finansującymi Spółkę. Część z tych środków zostanie przeznaczona na zakup akcji 
Emitenta od Kredyt Bank S.A., ING Bank S.A., PKO BP S.A., BRE Bank S.A. i BZ WBK S.A. (akcje te zostaną 
następnie umorzone), a część na spłatę kredytu udzielonego przez Bank Pekao S.A.  
Odkup akcji Emitenta od banków 

Na odkup akcji od banków, które w postępowaniu naprawczym skonwertowały zadłużenie z tytułu kredytów na 
akcje Emitenta, Spółka zamierza przeznaczyć 49 mln złotych. Będzie to częściowe wykonanie Umowy Opcji Buy-
Back, którą Emitent podpisał z bankami biorącymi udział w konwersji zadłużenia na Akcje Serii I PKM Duda. 
Szczegóły dotyczące Umowy Opcji Buy-Back zostały przedstawione w rozdziale 8.1.1. Prospektu. Akcje będą 
odkupywane od banków po cenie 1,1 zł za akcję, powiększoną o stawkę WIBOR  3M + 7% w skali roku, licząc od 
momentu uprawomocnienia się Układu. 
Wcześniejsza spłata kredytu udzielonego przez Bank Pekao S.A. 

Emitent zamierza przeznaczyć kwotę 21 mln zł na wcześniejszą spłatę zadłużenia wobec Banku Pekao S.A. 
Kredyt został udzielony 23 grudnia 2009 r. z przeznaczeniem na refinansowanie 50% zobowiązań wobec Banku 
Pekao S.A. z tytułu kredytów podlegających restrukturyzacji zgodnie z układem zatwierdzonym w ramach 
postępowania naprawczego, opisanego w pkt 7.2.14. Prospektu. Łączna kwota kredytu wynosi 29 118 874,93 
złotych. Kredyt nie jest zabezpieczony. Termin spłaty kredytu przypada na lata 2016-2017. Kredyt ma być 
spłacany w 8 równych, kwartalnych ratach. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i jest równe stawce WIBOR 3M 
powiększonej o  marżę 2,5%.   
W przypadku pozyskania z emisji Akcji Serii H kwoty mniejszej niż 105 mln zł, kwoty przeznaczone na zakup 
akcji od banków oraz spłatę kredytu udzielonego przez Bank Pekao S.A. zostaną proporcjonalnie zredukowane. 
Emitent pragnie poinformować, że inicjatywy strategiczne wymienione w punkcie 7.2.3. Prospektu nie będą 
finansowane z wpływów z emisji Akcji Serii H, z wyjątkiem opisanych powyżej działań restrukturyzacyjnych, na 
które Emitent zamierza przeznaczyć 7 mln złotych. 
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Emitent zastrzega sobie możliwość zmiany celów emisji w przypadku, gdyby realizacja niektórych celów okazała 
się niemożliwa lub niecelowa, bądź wystąpiłyby nieprzewidziane zjawiska, których zaistnienie w świetle 
zakładanych celów emisji mogłoby negatywnie wpłynąć na działalność Grupy Kapitałowej Emitenta. Ponadto  
Emitent nie jest w stanie wykluczyć, że zakładane przez Emitenta na dzień zatwierdzenia niniejszego Prospektu 
cele emisji ulegną zmianie. Informacja o zmianie celów emisji zostanie przekazana do publicznej informacji 
niezwłocznie po powzięciu ewentualnej decyzji w tym zakresie w formie raportu bieżącego lub aneksu do 
Prospektu. 

1.5 Rozwodnienie 
 
Natychmiastowe rozwodnienie spowodowane nową emisją Akcji Serii H, w przypadku kiedy żaden 
z dotychczasowych Akcjonariuszy nie obejmie Akcji Serii H w ramach Oferty Publicznej. 

Akcjonariusz 
Struktura kapitału zakładowego 

przed emisją 
Struktura kapitału zakładowego po 

emisji 

Ilość akcji 

udział w 
kapitale i w 

głosach WZA Ilość akcji 

udział w 
kapitale i w 

głosach WZA 

   Kredyt Bank S.A. 35 505 179 15,68% 35 505 179 10,97%

   ING Bank Śląski S.A. 36 199 232 15,99% 36 199 232 11,18%

   Bank Handlowy S.A. 20 369 538 9,00% 20 369 538 6,29%

   PKO BP S.A. 22 109 061 9,76% 22 109 061 6,83%

   BRE Bank S.A. 13 576 864 6,00% 13 576 864 4,19%

   Rodzina Duda* 15 230 000 6,73% 15 230 000 4,70%

   Pozostali 83 432 716 36,85% 83 432 716 25,77%

Razem dotychczasowi Akcjonariusze 226 422 590 100,00% 226 422 590 69,94%

Nowi Akcjonariusze  97 300 000 30,06%

Ogólna liczba akcji 226 422 590 100,00% 323 722 590 100,00%
* Rodzina Duda rozumiana jako akcjonariusze: Bogna Duda –Jankowiak, Daria Duda, Marcin Duda, Maciej Duda 

Powyższe obliczenia zostały dokonane w oparciu o założenie, że emisja osiągnie najwyższy zakładany poziom 
i żaden z dotychczasowych Akcjonariuszy nie obejmie Akcji Serii H w ramach Oferty Publicznej. 
Natychmiastowe rozwodnienie spowodowane nową emisją Akcji serii H, w przypadku kiedy wszyscy 
z dotychczasowych uprawnionych Akcjonariuszy obejmą wszystkie Akcje Serii H w ramach Oferty Publicznej. 

Akcjonariusz 
Struktura kapitału zakładowego 

przed emisją 
Struktura kapitału zakładowego po 

emisji 

Ilość akcji 

udział w 
kapitale i w 

głosach WZA Ilość akcji 

udział w 
kapitale i w 

głosach WZA 

   Kredyt Bank S.A. 35 505 179 15,68% 35 505 179 10,97%

   ING Bank Śląski S.A. 36 199 232 15,99% 36 199 232 11,18%

   Bank Handlowy S.A. 20 369 538 9,00% 20 369 538 6,29%

   PKO BP S.A. 22 109 061 9,76% 22 109 061 6,83%

   BRE Bank S.A. 13 576 864 6,00% 13 576 864 4,19%

   Rodzina Duda* 15 230 000 6,73% 30 460 000 9,41%

   Pozostali 83 432 716 36,85% 165 502 716 51,12%

Razem dotychczasowi Akcjonariusze 226 422 590 100,00% 323 722 590 100,00%

Nowi Akcjonariusze  0 0,00%
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Ogólna liczba akcji 226 422 590 100,00% 323 722 590 100,00%
* Rodzina Duda rozumiana jako akcjonariusze: Bogna Duda –Jankowiak, Daria Duda, Marcin Duda, Maciej Duda 

 
Powyższe obliczenia zostały dokonane w oparciu o założenie, że emisja osiągnie najwyższy zakładany poziom 
i wszyscy z dotychczasowych uprawnionych Akcjonariuszy obejmą Akcje Serii H w ramach Oferty Publicznej. 

1.6 Kapitalizacja i zadłużenie Grupy Kapitałowej Emitenta 
Dane finansowe, prezentujące wartość kapitału własnego oraz zadłużenia Grupy Kapitałowej PKM Duda S.A. 
sporządzone na podstawie nieaudytowanych danych na dzień 31 marca 2010 roku, zostały przedstawione 
w tabeli: 
 

Stan na 31 marca 2010 r. (w tys. PLN) 

Zadłużenie krótkoterminowe ogółem (zobowiązania krótkoterminowe) 236 912
   - gwarantowane   
   - zabezpieczone*  120 685
   - niegwarantowane/niezabezpieczone** 116 227

Zadłużenie długoterminowe ogółem (z wyłączeniem bieżącej części zadłużenia długoterminowego) 213 603
   - gwarantowane  
   - zabezpieczone* 173 312
   - niegwarantowane/niezabezpieczone 40 291
Kapitał własny 265 830
   - kapitał zakładowy 226 423
   - kapitał zapasowy 310 287
   - kapitał z aktualizacji wyceny -18 437
   - zysk (strata) z lat ubiegłych -260 239
   - zysk (strata) netto 7 796
   - kapitały mniejszości 1 438

OGÓŁEM 716 345
 

A. Środki pieniężne 15 636
B. Ekwiwalenty środków pieniężnych  
C. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 145
D. Płynność (A+B+C) 15 781
E. Bieżące należności finansowe***  124 000
F. Krótkoterminowe zadłużenie w bankach 75 977
G. Bieżąca część zadłużenia długoterminowego  30 124
H. Inne krótkoterminowe zadłużenie finansowe**** 130 811
I. Krótkoterminowe zadłużenie finansowe (F+G+H) 236 912
J. Krótkoterminowe zadłużenie finansowe netto (I-E-D) 97 131
K. Długoterminowe kredyty i pożyczki bankowe 202 550
L. Wyemitowane obligacje  
M. Inne długoterminowe kredyty i pożyczki 2 766
N. Długoterminowe zadłużenie finansowe netto (K+L+M) 205 316

O. Zadłużenie finansowe netto (J+N) 302 447
 

*Zabezpieczenia kredytów bankowych i pożyczek zostały szczegółowo przedstawione w punkcie 8.2.3. Prospektu. 

**Głównie zobowiązania handlowe. 

*** Głównie należności handlowe. 

**** Łącznie ze zobowiązaniami handlowymi. 
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Zadłużenie pośrednie i warunkowe 
Emitent posiada zobowiązanie warunkowe odkupu środków trwałych w leasingu. W przypadku gdyby podmiot 
niepowiązany z Emitentem zaprzestał spłaty rat leasingowych, Emitent jest zobowiązany wykupić środki trwałe 
będące przedmiotem leasingu. Wartość zobowiązania na dzień zatwierdzenia Prospektu wynosi 405 tys. złotych. 
Pozostałe istotne zobowiązania warunkowe Emitenta oraz spółek z Grupy Kapitałowej zostały przedstawione 
w skróconym sprawozdaniu finansowym za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2010 roku (strona 31, 
podpunkty 1, 3, 4, 5). Grupa Kapitałowa Emitenta, poza wyżej wskazanymi zobowiązaniami warunkowymi, nie 
posiada innych zadłużeń pośrednich i warunkowych.   
Emitent oświadcza, że od dnia 28 lutego 2010 roku, czyli od daty na jaką zostały zaprezentowane wyżej 
przedstawione dane ustalone w oparciu o niezbadane dane finansowe Grupy Kapitałowej PKM Duda S.A., nie 
miała miejsca żadna istotna zmiana którejkolwiek z informacji przedstawionych w oświadczeniu o kapitalizacji 
i zadłużeniu, z wyjątkiem dokonania wykupu weksli własnych na kwotę 5616 tys. złotych (zadłużenie 
krótkoterminowe). 

1.7 Podsumowanie danych finansowych  
Podstawowe dane ze skonsolidowanego rachunku wyników Grupy Kapitałowej PKM Duda S.A. 

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (w tys. zł) I KW. 2010 I KW. 2009
2009 2008* 2008 2007 

Przychody ze sprzedaży produktów, 
towarów i materiałów 333 681 386 234 1 576 508 1 463 091 1 463 091 1 325 332 
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 49 827 42 697 174 806 188 173 188 173 153 174 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 17 097 6 416 -207 684 83 123 90 108 54 527 

Zysk (strata) netto 7 881 -44 720 -307 572 -23 386 -16 335 40 346 
Zyski (straty) przypadające akcjonariuszom 
mniejszościowym 85 130 259 251 251 282 
Zysk (strata) przypadający akcjonariuszom 
podmiotu dominującego 7 796 -44 850 -307 831 -23 637 -16 586 40 064 

* dane zaprezentowane jako dane porównywalne w sprawozdaniu finansowym Emitenta za 2009 r. 

 

Podstawowe dane ze skonsolidowanego bilansu / sprawozdania z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej PKM 
Duda S.A. 
BILANS/SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI 
FINANSOWEJ (w tys. zł) 

31.03.2010 31.03.2009
31.12.2009 31.12.2008* 31.12.2008 31.12.2007 

AKTYWA    
Aktywa trwałe 548 082 732 706 547 467 721 865 721 865 569 167 
Aktywa obrotowe 223 952 359 433 216 885 370 027 377 078 310 481 

AKTYWA RAZEM 772 034 1 092 139 764 352 1 091 892 1 098 943 879 648 
* dane zaprezentowane jako dane porównywalne w sprawozdaniu finansowym Emitenta za 2009 r. 

 

Podstawowe dane ze skonsolidowanego bilansu / sprawozdania z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej PKM 
Duda S.A. 
BILANS/SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI 
FINANSOWEJ (w tys. zł) 

31.03.2010 31.03.2009
31.12.2009 31.12.2008* 31.12.2008 31.12.2007 

PASYWA     
I. Kapitał własny 267 268 340 904 258 388 374 505 381 556 448 649 
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w 
tym 504 766 751 235 505 964 717 387 717 387 430 999 
 Zobowiązania długoterminowe 96 570 170 748 114 350 183 504 155 136 106 838 
Zobowiązania krótkoterminowe 408 196 580 487 391 614 533 883 521 782 295 261 

PASYWA RAZEM 772 034 1 092 139 764 352 1 091 892 1 098 943 879 648 
* dane zaprezentowane jako dane porównywalne w sprawozdaniu finansowym Emitenta za 2009 r. 
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Podstawowe wskaźniki Grupy Kapitałowej PKM Duda S.A. 
  I KW. 2010 I KW. 2009 2009 2008* 2008 2007 
Rentowność brutto na sprzedaży  14,9% 11,1% 11,1% 12,9% 12,9% 11,6% 
Rentowność na działalności operacyjnej 5,1% 1,7% -13,2% 5,7% 6,2% 4,1% 
Rentowność netto 2,3% -11,6% -19,5% -1,6% -1,1% 3,0% 
Stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE)** -97,2% b.d. -3,9% 11,3% 
Stopa zwrotu z aktywów (ROA)** -33,2% b.d. -1,7% 5,5% 

* dane zaprezentowane jako dane porównywalne w sprawozdaniu finansowym Emitenta za 2009 r. 
**wskaźniki ROE i ROA liczone dla średnich wielkości odpowiednio kapitału własnego i aktywów w danym okresie na 31 grudnia każdego z lat 

Ocena rentowności została dokonana w oparciu o niżej zdefiniowane wskaźniki: 

- rentowność sprzedaży – zysk ze sprzedaży / przychody ze sprzedaży, 
- rentowność na działalności operacyjnej – zysk operacyjny / przychody ze sprzedaży, 
- rentowność sprzedaży netto – zysk netto / przychody ze sprzedaży, 
- stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE) – zysk netto / średnia wartość kapitału własnego w okresie, 
- stopa zwrotu z aktywów (ROA) – zysk netto / średnia wartość aktywów w okresie. 
 

1.8 Najważniejsze informacje o warunkach oferty publicznej 
 
Emitent Polski Koncern Mięsny DUDA Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie, 

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS 0000094093 

Oferujący IPOPEMA Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Waliców 11 
Akcje Oferowane 97.300.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,00 zł 

oferowanych dotychczasowym akcjonariuszom Spółki z zachowaniem prawa 
poboru 

Akcje Wprowadzane 129.122.590 akcji zwykłych na okaziciela serii I, wyemitowanych na mocy 
zatwierdzonego układu w postępowaniu naprawczym prowadzonym 
w stosunku do Spółki 

Cena Emisyjna Cena emisyjna Akcji Serii H wynosi 1,10 zł  
Parytet poboru Za każdą jedną akcję Spółki posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa 

poboru, akcjonariuszowi przysługuje 1 (jedno) prawo poboru – każde prawo 
poboru będzie uprawniać do objęcia 1 (jednej) Akcji Serii H 

Terminy Oferty Publicznej  25 lutego 2009 r.         Dzień ustalenia prawa poboru  
14 czerwca 2010 r. Początek okresu składania zapisów podstawowych 

i dodatkowych 
18 czerwca 2010 r. Koniec okresu składania zapisów podstawowych 

i dodatkowych 
29 czerwca 2010 r. Ostateczny termin zakończenia Oferty Publicznej 

i przydziału Akcji Serii H 
Termin zakończenia Oferty Publicznej i przydziału akcji może zostać 
skrócony m.in. w przypadku, gdy wszystkie oferowane akcje objęte zostaną 
zapisami podstawowymi i dodatkowymi. W takiej sytuacji intencją Emitenta 
jest, aby przydział akcji nastąpił w siódmym dniu roboczym po zakończeniu 
terminu przyjmowania zapisów. 

Miejsce zapisów Osoby uprawnione do wykonania prawa poboru składają zapisy w POK biur / 
domów maklerskich, w których na rachunkach papierów wartościowych 
zapisane mają w chwili składania zapisów prawa poboru uprawniające do 
objęcia Akcji Serii H. 
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W przypadku osób posiadających prawa poboru zapisane na rachunkach 
papierów wartościowych prowadzonych przez banki depozytariusze, zapisy 
na Akcje Serii H mogą być składane w domach / biurach maklerskich 
realizujących zlecenia klientów banków depozytariuszy. 

Przydział Akcji Inwestorom, którzy złożyli zapisy na Akcje Serii H w ramach realizacji prawa 
poboru wynikającego z liczby posiadanych jednostkowych praw poboru 
(zapisy podstawowe), akcje przydzielone zostaną w liczbie wynikającej ze 
złożonego zapisu. 
Akcje Serii H nieobjęte ww. zapisami podstawowymi zostaną przeznaczone 
na realizację zapisów dodatkowych złożonych przez osoby będące 
akcjonariuszami Spółki w dniu ustalenia prawa poboru. Jeśli zapisy 
dodatkowe opiewać będą na większą liczbę akcji niż pozostająca do objęcia, 
przydział dokonany zostanie zgodnie z zasadą proporcjonalnej redukcji 
zapisów. 

Rynek notowań Zamiarem Emitenta jest dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii H oraz 
Akcji Serii I do obrotu na GPW w trybie asymilacji z pozostałymi akcjami 
Emitenta notowanymi na Giełdzie. Dotychczas w obrocie na GPW znajdują 
się akcje serii A – G, które oznaczone są w KDPW kodem PLDUDA000016. 

Prawo do dywidendy Akcje Serii H uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, 
jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2008, to jest od dnia 
1 stycznia 2008 r., natomiast Akcje Serii I uczestniczą w dywidendzie za rok 
obrotowy kończący się z dniem 31 grudnia 2009 r., tj. począwszy od dnia 
1 stycznia 2009 r. 

 

2. Czynniki ryzyka związane z Emitentem oraz dopuszczonymi do 
obrotu akcjami 

 
Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej każdy przyszły nabywca akcji Emitenta powinien starannie przeanalizować 
informacje zawarte w niniejszym Prospekcie, a w szczególności przedstawione poniżej czynniki ryzyka. Poniższe 
czynniki nie stanowią wyczerpującej listy wszystkich ryzyk związanych z inwestowaniem w akcje Emitenta 
i możliwe jest, że istnieją inne czynniki, które powinny zostać wzięte pod uwagę przez inwestorów. Wystąpienie 
któregokolwiek z takich czynników ryzyka może negatywnie wpłynąć na działalność, wyniki finansowe oraz 
perspektywy rozwoju Emitenta oraz jego Grupy Kapitałowej, a także na cenę lub wartość akcji PKM Duda.  

Ryzyko wpływu sytuacji makroekonomicznej na wyniki Spółki  
Większość sprzedaży Emitenta i jego Grupy Kapitałowej jest realizowana w Polsce. W związku z tym wyniki 
osiągane przez Emitenta oraz jego Grupę Kapitałową są pośrednio zależne od takich wielkości 
makroekonomicznych jak wzrost PKB, poziom bezrobocia, poziom inflacji oraz stóp procentowych czy dynamika 
wzrostu wynagrodzeń. Czynniki te wpływają na kondycję finansową podmiotów uczestniczących w obrocie 
gospodarczym oraz siłę nabywczą klientów końcowych. Ewentualne spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego 
oraz pogorszenie się wskaźników makroekonomicznych mogłoby niekorzystnie wpłynąć na wyniki finansowe 
osiągane przez Emitenta i jego Grupę Kapitałową. Szeroko rozumiana branża spożywcza, w której działa 
Emitent, jest w mniejszym stopniu narażona na ryzyko dekoniunktury niż inne gałęzie gospodarki, gdyż popyt na 
większość artykułów spożywczych, a w szczególności na mięso, jest sztywny.  
 
Ryzyko związane z sezonowością sprzedaży 
Działalność Grupy Kapitałowej PKM Duda charakteryzuje się sezonowością. Jest to szczególnie widoczne 
w przychodach ze sprzedaży spółek segmentu rolnego, które większość swoich przychodów osiągają w trzecim  
i czwartym kwartale oraz w spółce Hunter Wild, która jest silnie uzależniona od sezonu łowieckiego w Polsce – 
sezonowość sprzedaży charakteryzuje się tym, że największa sprzedaż w spółce występuje w IV kwartale. 
Ponadto, z uwagi na wyjazdy mieszkańców aglomeracji warszawskiej i poznańskiej, spółki CM Makton i Stół 
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Polski odnotowują niższą sprzedaż w okresie urlopów. Dodać należy, iż Warszawa i Poznań stanowią 
macierzyste rynki wymienionych podmiotów. W przypadku większości spółek z Grupy Kapitałowej kulminacja 
sprzedaży następuje przed świętami Bożego Narodzenia oraz przed Wielkanocą. Powyższe czynniki powodują, 
że właściwa ocena sytuacji finansowej Emitenta i jego Grupy Kapitałowej powinna być dokonywana przy 
uwzględnieniu sezonowości w jego działalności. Emitent będzie starał się ograniczać zjawisko sezonowości 
sprzedaży w Grupie Kapitałowej PKM Duda poprzez przejęcia podmiotów z segmentu dystrybucji obecnych na 
rynkach miejscowości atrakcyjnych turystycznie oraz zwiększenie dostaw do segmentu HORECA (hotele, 
restauracje, catering).  
 
Ryzyko związane z konkurencją 
Grupa Kapitałowa Emitenta działa na szeroko rozumianym rynku produkcji mięsa oraz handlu mięsem i jego 
przetworami, który jest rynkiem rozdrobnionym oraz silnie konkurencyjnym. Istnieje ryzyko, iż w wyniku 
nasilonych działań konkurencji lub pojawienia się nowych podmiotów na rynku, szczególnie koncernów o zasięgu 
światowym, Grupa Kapitałowa Emitenta nie zrealizuje zakładanych celów lub na ich realizację będzie musiała 
przeznaczyć dodatkowe środki. Działania konkurencji mogą też wymusić obniżenie marż, co w efekcie 
negatywnie wpłynie na osiągane przez Grupę Kapitałową PKM Duda wyniki finansowe. W szczególności Emitent 
pragnie zwrócić uwagę, iż PINI POLONIA sp. z o.o., spółka powiązana z włoskim producentem wyrobów 
mięsnych, wybudowała w Kutnie zakład ubojowo-rozbiorowy o mocach ubojowych ok. 80 tys. sztuk na tydzień. 
Pojawienie się nowego, znaczącego gracza na polskim rynku może mieć negatywny wpływ na działalność 
Emitenta poprzez tendencje do skracania terminów płatności do dostawców, utraty części rynku sprzedaży, 
wydłużanie terminów płatności do odbiorców czy utratę pracowników produkcyjnych oraz średniej i wyższej kadry 
menadżerskiej.  
 
Ryzyko związane z postępowaniem przed UOKiK w sprawie stosowania praktyk ograniczających 
konkurencję oraz z przepisami o ochronie konkurencji i konsumentów  
CM Makton S.A., Stół Polski oraz spółka spoza Grupy Kapitałowej są stronami postępowania przed UOKiK 
w sprawie stosowania praktyk ograniczających konkurencję polegających na zawarciu porozumienia, którego 
celem było ustalanie cen i innych warunków zakupu lub sprzedaży towarów. Na datę zatwierdzenia Prospektu 
ww. postępowanie nie zostało zakończone żadną decyzją UOKiK. Wyżej wymienione spółki z Grupy złożyły 
wnioski o odstąpienie od wymierzenia lub obniżenie kary pieniężnej w związku z uznaniem spełnienia warunków 
uprawniających do ubiegania się o objęcie programem łagodzenia kar, jednakże do daty zatwierdzenia Prospektu 
nie otrzymały zawiadomienia Prezesa UOKiK o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu ww. wniosków. Nie można 
zatem wykluczyć ryzyka nałożenia na ww. spółki z Grupy maksymalnej kary pieniężnej w wysokości 
przewidzianej przepisami prawa, która może wynosić do 10% przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym 
poprzedzającym rok nałożenia kary.  
Istnieje również ryzyko, że Prezes UOKiK, po przeprowadzeniu stosownego postępowania administracyjnego, 
wyda decyzje uznające praktyki innych spółek z Grupy Kapitałowej za ograniczające konkurencję lub 
nadużywania pozycji dominującej (o ile taka zostałaby osiągnięta) i zastosuje sankcje określone w przepisach 
Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów, co w konsekwencji może mieć negatywny wpływ na działalność 
lub wyniki finansowe Grupy Kapitałowej. Według wiedzy Zarządu na datę zatwierdzenia Prospektu takie 
postępowania przeciwko Emitentowi się nie toczą. 
W przypadku realizacji przez Emitenta lub spółki z Grupy Kapitałowej transakcji przejęć innych podmiotów, które 
zgodnie z Ustawą o Ochronie Konkurencji i Konsumentów wiązałyby się z obowiązkiem uzyskania zgody 
Prezesa UOKiK, Emitent nie może wykluczyć ryzyka odmowy takiej zgody albo wydania zgody pod warunkiem 
spełnienia przez Emitenta określonych obowiązków przewidzianych przepisami prawa. Mogłoby to skłonić 
Emitenta lub spółki z Grupy do odstąpienia od planowanej transakcji i mogłoby wiązać się z koniecznością 
identyfikacji oraz oceny celowości podjęcia negocjacji w sprawie akwizycji innych podmiotów, a w rezultacie 
prowadzić do wolniejszego zwiększania osiąganych przychodów i wyników finansowych Grupy Kapitałowej. Na 
datę zatwierdzenia Prospektu Emitent w ramach realizacji strategii zamierza zrealizować transakcje przejęć 
w przyszłości.   
Zwraca się uwagę inwestorów, że w razie spełnienia przez działalność Grupy Kapitałowej lub poszczególnych 
podmiotów wchodzących w jej skład kryteriów uzasadniających stosowanie wobec nich przepisów prawa Unii 
Europejskiej dotyczących ochrony konkurencji i konsumentów uprawnienia do wydania decyzji opisanych 
powyżej będą przysługiwały Komisji Europejskiej. Nie można wykluczyć ryzyka, że Komisja Europejska nie wyda 
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decyzji uznającej, iż Emitent dopuścił się stosowania praktyk ograniczających konkurencję oraz nie nałoży na 
Emitenta sankcji określonych w odpowiednich przepisach prawa europejskiego, co mogłoby mieć negatywny 
wpływ na działalność lub wyniki finansowe Grupy Kapitałowej. 
 
Ryzyko związane z zarządzaniem Grupą Kapitałową PKM Duda oraz jej strukturą 
Grupa Kapitałowa Emitenta składa się obecnie z ponad 30 podmiotów, Emitent w przyszłości nie wyklucza 
zakładania nowych spółek w ramach Grupy Kapitałowej lub dokonania akwizycji kolejnych spółek. Zarządzanie 
tak dużą i zróżnicowaną strukturą oraz integracja nowo przejmowanych podmiotów pociąga za sobą wiele 
problemów, a w miarę rozwoju Grupy Kapitałowej zwiększa się ryzyko popełnienia błędów w zarządzaniu. 
Emitent stara się ograniczać to ryzyko poprzez angażowanie odpowiednio wykwalifikowanych i umotywowanych 
menedżerów oraz wprowadzanie zintegrowanych w skali Grupy narzędzi wspomagających procesy zarządzania. 
Zwraca się uwagę, że na dzień 31.03.2010 r. spółki: PKM DUDA DISTRIBUTION GmBH, Agro Progress sp. 
z o.o. oraz Pieprzyk Rogatyn sp. z o.o. miały ujemną wartość kapitałów własnych, wynoszącą odpowiednio:  
-7 801 tys. PLN, -8 410 tys. PLN  oraz -5 398 tys. PLN. 
Emitent dokona reorganizacji struktury Grupy PKM DUDA, połączeń spółek z Grupy Kapitałowej lub sprzedaży 
niektórych z nich w celu uproszczenia struktury organizacyjnej, zgodnie z założeniami Programu Restrukturyzacji 
Operacyjnej. Niemniej jednak istnieje ryzyko, że w przyszłości poszczególne spółki z Grupy Kapitałowej PKM 
Duda będą przejściowo notowały gorsze wyniki finansowe, które będą stanowiły zagrożenie dla ich dalszej 
działalności i w efekcie będą skutkowały koniecznością ich dofinansowania przez Emitenta, w formie pożyczek 
lub podwyższenia kapitału. 
 
Ryzyko związane z inwestycjami green field  
Emitent oraz spółki z Grupy Kapitałowej w ramach prowadzonej działalności zamierzają dokonywać inwestycji 
typu green field. Inwestycje takie wiążą się jednak z koniecznością pozyskania odpowiednio zlokalizowanych 
terenów, a następnie ich przystosowania do planowanej działalności oraz uzyskania odpowiednich certyfikatów 
i zezwoleń. 
Przedłużające się procesy decyzyjne o lokalizacji nowych inwestycji lub dotyczące otrzymania wymaganych 
zezwoleń (takich jak np. pozwolenia na budowę, na oddanie obiektu do użytkowania decyzji wynikających 
z przepisów prawa ochrony środowiska) mogą niekorzystnie wpłynąć na plany inwestycyjne i w związku z tym 
spowodować opóźnienia w realizacji strategii przez Grupę Kapitałową Emitenta. W konsekwencji może to 
oznaczać osiągnięcie przez Grupę Kapitałową Emitenta gorszych od oczekiwanych wyników finansowych lub 
osiągnięcie zakładanych celów finansowych w późniejszym terminie. 
 

Ryzyko związane z prowadzoną działalnością na rynku ukraińskim 
Emitent rozpoczął w 2006 r. ekspansję na rynku ukraińskim, a w 2007 r. dokonał przejęcia zintegrowanego 
pionowo holdingu mięsnego grupy Rosan Agro, celem zbudowania na Ukrainie grupy spółek na wzór PKM Duda 
w Polsce. Pomimo zatrudniania wykwalifikowanych pracowników na Ukrainie i znacznego doświadczenia 
w prowadzeniu działalności na tamtym rynku, Ukraina jest jednak nadal dla Emitenta rynkiem nowym, na którym 
posiada on krótką historię działalności. 
Sytuacja gospodarcza Ukrainy, w szczególności pogłębiająca się recesja, ma istotny wpływ na działalność spółek 
zależnych PKM Duda na Ukrainie. Spółki te odnotowują gorsze od zakładanych wyniki finansowe, co było 
powodem utworzenia odpisów aktualizujących wartość udziałów oraz wartości firmy w 2008 r. oraz w 2009 r. 
W celu ograniczenia ryzyka związanego z działalnością na rynku ukraińskim, Emitent zdecydował o sprzedaży 
części posiadanych aktywów na Ukrainie. Istnieje ryzyko, że proces sprzedaży nie zakończy się w spodziewanym 
przez Emitenta harmonogramie lub warunki transakcji sprzedaży okażą się mało atrakcyjne. Ponadto Ukraina jest 
krajem znacznie mniej stabilnym niż Polska, a w związku z tym ogólne ryzyko polityczne, gospodarcze, walutowe 
i społeczne prowadzenia działalności gospodarczej na Ukrainie jest zdecydowanie wyższe. W związku 
z powyższym mogą pojawić się problemy z kontrolą posiadanych tam aktywów, co w konsekwencji może 
wpłynąć na dalsze pogarszanie się wyników finansowych spółek zależnych na Ukrainie.  
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Ryzyko związane z rozwojem poprzez przejęcia oraz z doborem podmiotów do rozbudowy Grupy 
Kapitałowej 
Aktualna sytuacja w branży mięsnej w Polsce powoduje, iż w ocenie Emitenta występuje większa skłonność do 
procesów konsolidacyjnych. Emitent zamierza w ramach realizacji strategii zrealizować transakcje fuzji i przejęć 
w przyszłości. Istnieje jednak ryzyko, że realizacja tego typu transakcji będzie odbywała się z opóźnieniem, gdyż 
zakup wstępnie zidentyfikowanych przez Emitenta podmiotów do przejęcia będzie niósł ze sobą zbyt duże ryzyko 
lub cena, jaką należałoby za nie zapłacić, nie będzie znajdowała ekonomicznego uzasadnienia. Spowoduje to 
konieczność identyfikacji innych podmiotów i nawiązania z nimi rozmów lub dokonania zamiast transakcji 
kapitałowej inwestycji typu green field. Ponadto nawet w przypadku realizacji potencjalnie interesujących 
transakcji kapitałowych może okazać się, że przyszłe wyniki przejmowanych podmiotów oraz planowane efekty 
synergii będą gorsze od oczekiwanych i w efekcie nie zostaną osiągnięte zakładane na wstępie cele finansowe. 
Zwraca się uwagę na to, że na dzień zatwierdzenia Prospektu Emitent nie podpisał żadnych porozumień 
z właścicielami potencjalnych celów przejęcia. 
Może również się okazać, że nabywane przedsiębiorstwa będą obciążone nieujawnionymi Emitentowi przez 
zbywców zobowiązaniami wobec osób trzecich. Takie ryzyko ma miejsce zawsze w wypadku nabywania akcji lub 
udziałów, bądź przedsiębiorstw od osób trzecich. Ponadto w przypadku nabywania przedsiębiorstw w rozumieniu 
art. 551 kc, nabywca przedsiębiorstwa jest odpowiedzialny solidarnie ze zbywcą za jego zobowiązania związane 
z prowadzeniem przedsiębiorstwa, chyba że w chwili nabycia nie wiedział o tych zobowiązaniach, mimo 
zachowania należytej staranności, zaś odpowiedzialności tej nie można bez zgody wierzyciela wyłączyć ani 
ograniczyć. Stosownie do przepisów kc wysokość odpowiedzialności nabywcy przedsiębiorstwa nie może być 
większa niż wartość nabywanego przedsiębiorstwa.  
Emitent stara się ograniczać to ryzyko poprzez zatrudnianie renomowanych doradców i audytorów do 
przeprowadzania badania stanu przejmowanych podmiotów. Ponadto zwraca się uwagę na to, iż Emitent posiada 
bardzo duże doświadczenie w przeprowadzaniu tego typu procesów. Dodatkowo do każdego procesu przejęcia 
lub projektu inwestycyjnego powoływany jest dedykowany zespół specjalistów z różnych dziedzin ze strony 
Emitenta w celu minimalizacji wystąpienia tego ryzyka.  
 
Ryzyko utraty zaufania odbiorców  
W przypadku podmiotów działających w branży spożywczej jedną z istotniejszych kwestii jest zaufanie 
konsumentów. Przekonanie o wysokiej jakości oraz świeżości kupowanych produktów spożywczych jest 
kluczową przesłanką, decydującą o wyborze wyrobu tego lub innego producenta. Emitent oraz wszystkie spółki 
wchodzące w skład Grupy Kapitałowej dokładają wszelkich starań, aby ich produkty spełniały najwyższe 
standardy i normy jakościowe. Niemniej jednak ewentualna utrata zaufania konsumentów do wyrobów 
oferowanych przez spółki z Grupy Kapitałowej PKM Duda mogłaby w sposób negatywny wpłynąć na jej wyniki 
finansowe. 
 
Ryzyko związane z przeprowadzonym postępowaniem naprawczym  
W 2009 r. Emitent przeprowadził postępowanie naprawcze. W związku z tym Emitent zaczął być postrzegany 
przez swoich kontrahentów jako podmiot o podwyższonym ryzyku. Wiązało się to ze zmniejszeniem limitów 
handlowych przez ubezpieczycieli transakcji handlowych. W związku z tym Emitent został przymuszony do 
zaangażowania większych środków obrotowych oraz poniesienia dodatkowych kosztów związanych 
z wymuszoną dywersyfikacją dostawców w celu utrzymania skali działalności. Obecnie Emitent próbuje powrócić 
do warunków handlowych z dostawcami, które miał przed wprowadzeniem postępowania naprawczego. Istnieje 
ryzyko, że Emitent nadal będzie postrzegany jako podmiot o podwyższonym ryzyku i nie uda mu się przywrócić 
wcześniejszych warunków handlowych, co może mieć negatywny wpływ na sytuację finansową Emitenta i jego 
Grupy Kapitałowej.  
 
Ryzyko związane z możliwością nieprzedłużenia umowy dzierżawy zakładu produkcyjnego spółki Polska 
Wołowina sp. z o.o. w upadłości  
W dniu 29 maja 2009 r. Sąd Rejonowy w Pile, Wydział V Gospodarczy wydał postanowienie w przedmiocie 
ogłoszenia upadłości spółki zależnej od Emitenta pod firmą Polska Wołowina sp. z o. o. przez likwidację masy. 
Obecnie zakład produkcyjny spółki Polska Wołowina sp. z o.o. w upadłości jest dzierżawiony przez spółkę 
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zależną Emitenta – ZM Duda sp. z o.o. Istnieje ryzyko, iż umowa ta nie zostanie przedłużona lub cena, jaką 
należałoby zapłacić za majątek tej spółki, nie będzie znajdowała ekonomicznego uzasadnienia. Wówczas 
Emitent będzie zmuszony do zakończenia działalności związanej ze skupem, ubojem, rozbiorem i sprzedażą 
mięsa wołowego, co może mieć negatywny wpływ na sytuację finansową Emitenta i jego Grupy Kapitałowej.  
 
Ryzyko związane z możliwymi zmianami kontroli nad Emitentem 
Zwraca się uwagę inwestorów, że na podstawie umowy Buy-Back opisanej w pkt 8.1.1. (2) Prospektu Emitent 
uprawniony jest do odpłatnego nabycia Akcji Serii I w celu ich dobrowolnego umorzenia. W przypadku wykonania 
ww. uprawnienia w odniesieniu do wszystkich 129.122.590 Akcji Serii I, znaczni akcjonariusze (opisani w pkt 14. 
Prospektu) posiadający na datę zatwierdzenia Prospektu łącznie powyżej 50% akcji Emitenta i ogólnej liczby 
głosów na WZA (tj. banki kredytodawcy), utraciliby kontrolę nad Emitentem. 
 
W razie objęcia przez Macieja Dudę lub podmiot przez niego wskazany Akcji Serii J w ramach emisji prywatnej, 
warunkującej wejście w życie umowy Buy-Back, łączny udział członków rodziny Duda lub ich podmiotów 
powiązanych w ogólnej liczbie głosów na WZA mógłby przekroczyć 15%, co w razie realizacji umorzenia Akcji 
Serii I, o których mowa powyżej, a także braku innych znacznych akcjonariuszy, mogłoby powodować uzyskanie 
przez członków rodziny Duda większości głosów na WZA i ograniczenie wpływu inwestorów na działalność 
Emitenta.  
 
Ponadto w razie wykonania opcji call wynikającej z umowy opcji call z dnia 24 lipca 2009 r. zawartej pomiędzy 
Maciejem Dudą, Darią Dudą oraz Bogną Jankowiak-Dudą a PKO Bank Polski S.A., Kredyt Bank S.A., Bank 
Zachodni WBK S.A., BRE Bank S.A., ING Bank Śląski S.A., Bank Handlowy S.A. opisanej w pkt 7.2.10. i 7.2.14. 
Prospektu i nabycia wszystkich 129.122.590 Akcji Serii I objętych ww. opcją, członkowie rodziny Duda uzyskaliby 
ponad 50% głosów na WZA, co łączyłoby się z ograniczeniem wpływu inwestorów na działalność Emitenta.  
 
Ryzyko związane z brakiem stabilności polskiego systemu prawnego i podatkowego 
Częste nowelizacje, niespójność oraz brak jednolitej interpretacji przepisów prawa, w szczególności prawa 
podatkowego, prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych, pociągają za sobą istotne ryzyko związane 
z otoczeniem prawnym, w jakim Emitent prowadzi działalność polegającą np. na zwiększeniu obowiązków 
o charakterze administracyjnym lub zobowiązań związanych z ochroną środowiska pracy. W szczególności nie 
można wykluczyć ryzyka kwestionowania przez organy podatkowe, działające np. w oparciu o odmienną 
interpretację przepisów prawa podatkowego, dokonywanych przez Emitenta rozliczeń podatkowych w związku 
z realizowanymi transakcjami, zarówno w normalnym toku działalności Emitenta, jak i innymi (np. transakcjami 
kapitałowymi). W połączeniu ze stosunkowo długim okresem przedawnienia zobowiązań podatkowych oraz 
natychmiastową wykonalnością decyzji wydawanych w przypadkach określonych w Ordynacji Podatkowej, 
oszacowanie ryzyka podatkowego jest szczególnie utrudnione, ponieważ rozbieżność interpretacji przepisów 
przez aparat skarbowy i przez Emitenta lub spółki z Grupy Kapitałowej może skutkować znacznym 
powiększeniem jego zobowiązań. W efekcie niekorzystne dla Emitenta lub spółek z Grupy Kapitałowej zmiany 
przepisów bądź ich interpretacji mogą mieć negatywny wpływ na ich przyszłą sytuację ekonomiczną. 
 
Ryzyko związane z nieefektywnością ukraińskiego systemu podatkowego 
Spółki z Grupy Kapitałowej z siedzibą na terytorium Ukrainy są stroną postępowań w sprawie zwrotu podatku 
VAT od ukraińskich organów podatkowych na łączną kwotę około 14.833.000 UAH. Z uwagi na przewlekłość ww. 
postępowań Emitent nie może wykluczyć istotnego przedłużenia się okresu posiadania zmniejszonych środków 
finansowych tych spółek, co może mieć negatywny wpływ na sytuację ekonomiczną Grupy Kapitałowej. 
 
Ryzyko związane z wyceną posiadanych aktywów 
Emitent sporządza skonsolidowane sprawozdania finansowe zgodnie z MSR/MSSF. Standardy te nakładają na 
Zarząd Emitenta konieczność dokonania wyceny posiadanych aktywów na dany dzień bilansowy. Głównymi 
aktywami narażonymi na to ryzyko są: zapasy, należności handlowe, posiadane nieruchomości utrzymywane 
jako inwestycje długoterminowe, udziały w jednostkach podporządkowanych. Kwoty prezentowane w bilansie są 
wartościami oszacowanymi przez kierownictwo Emitenta na podstawie przeszłych doświadczeń, oceny aktualnej 
sytuacji ekonomicznej oraz przewidywań co do przyszłości. Pomimo że Zarząd stosuje się do zasady ostrożnej 
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wyceny prezentowanych w bilansie aktywów, istnieje ryzyko, iż w przypadku nagłego, znaczącego spadku cen 
rynkowych lub wystąpienia innych czynników w przyszłości, może nastąpić utrata wartości aktywów poniżej 
aktualnej wartości bilansowej, co miałoby negatywny wpływ na wyniki finansowe Emitenta. Na dzień 
zatwierdzenia Prospektu ryzyko to w szczególności dotyczy posiadanych nieruchomości inwestycyjnych.  
 
Ryzyko związane z poręczeniami udzielanymi przez Emitenta spółkom z Grupy Kapitałowej 
Spółki z Grupy Kapitałowej zawarły szereg umów kredytowych, których celem było pozyskanie finansowania na 
ich bieżącą działalność gospodarczą bądź realizację określonych inwestycji. Zwraca się uwagę, że jednym 
z rodzajów zabezpieczeń spłaty ww. zobowiązań kredytowych są poręczenia udzielane przez Emitenta.  
 
Nie można wykluczyć ryzyka, że w przypadku nieterminowych spłat kredytów zaciągniętych przez spółki z Grupy 
Kapitałowej poszczególne banki będą kierować do Emitenta żądania wykonania zobowiązań wynikających 
z tytułu udzielonych poręczeń. Ponadto niedokonanie zapłaty przez Emitenta na rzecz banków z tytułu 
udzielonych poręczeń bądź też realizacja takiej zapłaty mogą spowodować odpowiednio powstanie istotnego 
wymagalnego zobowiązania Emitenta wobec banków bądź istotne zmniejszenie środków pieniężnych albo 
majątku Emitenta, co w rezultacie może mieć istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową oraz 
osiągane wyniki przez Emitenta bądź spółki z Grupy Kapitałowej. 
 
Na dzień zatwierdzenia Prospektu łączna wartość poręczeń udzielonych przez Emitenta spółkom z Grupy 
Kapitałowej wynosi 187.210.597,60 złotych*. 
 
* dane niezbadane przez biegłego rewidenta, które mogą ulec zmianie w dacie publikacji sprawozdania finansowego za drugi kwartał 2010 r. 
 
Ryzyko związane z zabezpieczeniami ustanowionymi na majątku Grupy Kapitałowej 
Emitent oraz spółki z Grupy zawarły szereg umów kredytowych, których celem było pozyskanie finansowania na 
realizację określonych inwestycji, refinansowanie zobowiązań finansowych oraz na ich bieżącą działalność 
gospodarczą. Na podstawie ww. umów kredytowych Emitent oraz spółki z Grupy Kapitałowej ustanowili na rzecz 
banków zabezpieczenia spłaty między innymi w postaci hipotek na nieruchomościach będących własnością bądź 
w użytkowaniu wieczystym Grupy. Emitent zwraca uwagę, że pomimo iż w chwili obecnej wszystkie kredyty 
spłacane są terminowo, nie można wykluczyć, iż w przyszłości poszczególne umowy mogą być rozwiązywane 
przez banki z powodu braku terminowych spłat lub innych przypadków wymienionych w umowach. 
W konsekwencji banki będą uprawnione do zaspokojenia swoich wierzytelności poprzez wykonanie uprawnień 
związanych z ustanowionymi zabezpieczeniami, polegającymi np. na przejęciu własności obciążonych 
składników majątkowych. Stan taki może spowodować zmniejszenie się ilości środków trwałych stanowiących 
własność poszczególnych spółek z Grupy, co w rezultacie może mieć istotny negatywny wpływ na działalność, 
sytuację finansową oraz wyniki Grupy Kapitałowej. 
 
Ryzyko związane z pożyczkami udzielonymi przez Emitenta spółkom z Grupy Kapitałowej 
W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Emitent udzielił spółkom z Grupy Kapitałowej pożyczek 
w kwotach wskazanych w rozdziale 15.2. Prospektu. 
 
Nie można wykluczyć ryzyka, że spółki z Grupy Kapitałowej nie dokonają spłat ww. pożyczek w przewidzianych 
terminach. Stan taki może w konsekwencji negatywnie wpłynąć na działalność, sytuację finansową i wyniki 
Emitenta. 
 
Ryzyko związane z kształtowaniem się kursu walutowego 
Spółki z Grupy Kapitałowej Emitenta są zarówno eksporterami, jak i importerami, w związku z czym posiadają 
otwartą pozycję walutową. W związku z powyższym poziom kursu walutowego ma wpływ na kształtowanie się 
wyników finansowych Grupy Kapitałowej PKM Duda. Ponadto należy zauważyć, że umacnianie się złotego 
względem innych walut osłabia konkurencyjność na rynkach zagranicznych i niekorzystnie wpływa na rozwój 
eksportu Grupy Kapitałowej Emitenta. Jednocześnie należy podkreślić, iż w kontraktach podpisywanych przez 
Emitenta są klauzule, które w okresach kwartalnych pozwalają na zmiany cen wynikające ze zmian kursów 
walutowych. Z drugiej strony osłabienie się kursu złotego wobec walut obcych poprawia rentowność sprzedaży 
eksportowej Emitenta. Zwraca się uwagę inwestorów, że w 2008 r. Emitent zawarł szereg transakcji walutowych, 
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na których poniósł istotną stratę na poziomie jednostkowym, jak i skonsolidowanym. Obecnie Emitent nie 
zabezpiecza otwartej pozycji walutowej, niemniej jednak nie można wykluczyć, że w przyszłości Emitent będzie 
zawierać transakcje zabezpieczające, które przy niekorzystnym kształtowaniu się kursu walutowego mogą 
negatywnie wpływać na wyniki finansowe Emitenta. 
 
Ryzyko związane z ograniczeniami wynikającymi z umów kredytowych  
Działalność operacyjna i finansowa Emitenta oraz spółek z Grupy Kapitałowej Emitenta podlega istotnym 
ograniczeniom, z uwagi na zobowiązania wynikające z umów kredytowych. Poszczególne umowy kredytowe 
zawierają określone ograniczenia dotyczące swobody dysponowania posiadanymi funduszami, takie jak 
zobowiązanie do wykorzystania kredytu jedynie na cel wyraźnie określony w danej umowie kredytowej, 
obowiązek do przeprowadzania przez rachunki bankowe prowadzone w banku kredytującym działalność obrotów 
w proporcji co najmniej równej udziałowi banku w finansowaniu działalności, czy też obowiązek utrzymywania 
określonych wskaźników finansowych na poziomie określonym w danej umowie kredytowej. Ponadto 
niewypełnienie obowiązków określonych w umowach kredytowych może skutkować koniecznością 
przedterminowej spłaty zadłużenia, co może negatywnie wpływać na możliwość obsługi pozostałych zobowiązań 
oraz na poziom dostępnych środków finansowych przeznaczonych na finansowanie inwestycji lub celów 
związanych z bieżącą działalnością, co z kolei w konsekwencji może mieć istotny negatywny wpływ na 
działalność i wyniki finansowe Grupy Kapitałowej.  
 
Emitent pragnie zaznaczyć, że Zarząd, w porozumieniu z Radą Nadzorczą, kierując się zasadą najdalej 
posuniętej ostrożności oraz opinią audytora badającego sprawozdania finansowe, jak i firmy doradczej Ernst & 
Young Audit sp. z o.o., dokonał zwiększenia, w porównaniu z danymi ujawnionymi w raporcie kwartalnym za IV 
kwartał 2009 roku, odpisów aktualizujących i rezerw. Dotyczącą one głównie utraty wartości aktywów 
majątkowych i finansowych na Ukrainie i w Polsce oraz aktualizacji wartości nieruchomości inwestycyjnych. 
Spółka, po uzyskaniu ostatecznych wyników ze sprawozdań finansowych za rok 2009, dokonała kalkulacji 
wskaźników finansowych. Na skutek dokonania dodatkowych odpisów i rezerw w porównaniu do wyników 
opublikowanych za IV kw. 2009 r., kapitały własne Spółki wykazane w sprawozdaniu finansowym 
skonsolidowanym osiągnęły poziom, który powoduje obniżenie jednego ze wskaźników dla Danych 
Skonsolidowanych poniżej wymaganego poziomu. W związku z powyższym istnieje ryzyko naruszenia warunków 
umów kredytowych (tzw. Przypadek Naruszenia). Mając na uwadze powyższe oraz niejasności interpretacyjne 
dotyczące kwalifikowania zdarzeń o charakterze jednorazowym, Spółka wystąpiła do administratora kredytu 
konsorcjalnego o wykładnię zapisów umowy regulujących wysokość wymaganych wskaźników finansowych. 
Administrator kredytu konsorcjalnego potwierdził, że z uwagi na charakter dokonanych odpisów i rezerw, nie 
będzie traktować zaistniałej sytuacji jako przypadek naruszenia za 2009 r. Jednocześnie  zobowiązał Zarząd 
Emitenta do przedstawienia propozycji nowych wartości wskaźników finansowych uwzględniających skutek 
odpisów aktualizujących i rezerw dokonanych w 2009 r. Zwraca się uwagę inwestorów, że biegły rewident Spółki, 
wydając opinię do sprawozdania finansowego za 2009 r., nie miał możliwości zapoznania się ze stanowiskiem 
administratora kredytu konsorcjalnego, gdyż to wpłynęło do Spółki po wydaniu opinii przez biegłego, tj. 4 maja 
2010 r.  
 
Ryzyko podatkowe związane z transakcjami z podmiotami powiązanymi 
Emitent oraz podmioty z Grupy Kapitałowej zawierały i będą w przyszłości zawierać transakcje jako podmioty 
powiązane. W opinii Emitenta wszystkie takie transakcje zostały zawarte na warunkach rynkowych. Nie można 
jednak wykluczyć ryzyka zakwestionowania przez organy podatkowe rynkowego charakteru ww. transakcji, co 
skutkowałoby wzrostem zobowiązań podatkowych Emitenta i Grupy Kapitałowej, a tym samym miałoby 
negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową i wyniki Emitenta. 
 
Ryzyko związane z ochroną środowiska 
Funkcjonowanie zakładu produkcyjnego Emitenta w Grąbkowie oraz funkcjonowanie zakładów produkcyjnych 
spółek z Grupy Kapitałowej związane jest z koniecznością posiadania stosownych pozwoleń, zezwoleń lub 
koncesji dotyczących m.in. uboju, rozbioru i przetwórstwa mięsa, w tym pozwoleń zintegrowanych. Ewentualna 
utrata tych pozwoleń przez Emitenta bądź spółkę z Grupy będzie wiązała się z ryzykiem wstrzymania produkcji, 
co w rezultacie może mieć istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową oraz wyniki Grupy. 
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Ryzyko związane z chorobami zwierząt 
Występowanie przypadków chorób wśród zwierząt hodowlanych (BSE wśród bydła, pryszczyca i pomór wśród 
trzody chlewnej czy ptasia grypa wśród drobiu) powodowało do tej pory czasowe ograniczenia popytu oraz 
ograniczenia w handlu międzynarodowym danym rodzajem mięsa, lub ograniczeniem w handlu z danym krajem, 
w którym ognisko to wystąpiło. Grupa Kapitałowa Emitenta jak dotychczas nie odczuła w sposób negatywny 
pojawienia się ww. chorób wśród zwierząt. Nie można jednak wykluczyć, że pojawienie się kolejnych przypadków 
chorób wśród zwierząt hodowlanych może spowodować pogorszenie się wyników finansowych osiąganych przez 
Grupę Kapitałową PKM Duda. 
Dodatkowo nie można wykluczyć, że w fermach należących do spółek z Grupy Kapitałowej Emitenta, pomimo 
stałej opieki weterynaryjnej, pojawią się choroby wśród zwierząt, co może negatywnie wpłynąć na osiągane 
wyniki finansowe. 
 
Ryzyko związane z możliwością utraty systemu HACCP 
Ustawa o Bezpieczeństwie Żywności nakłada na zakłady produkcji i przetwórstwa żywności w Polsce obowiązek 
wprowadzenia systemu analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli, tzw. HACCP (ang. Hazard Analysis and 
Critical Control Points). Obowiązek wprowadzenia systemu HACCP ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa 
żywności przez identyfikację i oszacowanie skali zagrożeń z punktu widzenia wymagań zdrowotnych żywności 
oraz ryzyka wystąpienia zagrożeń podczas przebiegu wszystkich etapów produkcji i obrotu żywnością. 
Ewentualna utrata certyfikatu HACCP będzie wiązała się z ryzykiem utraty możliwości wprowadzenia produktów 
Emitenta do obrotu, co w konsekwencji może mieć istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową 
i wyniki Grupy. 
 
Ryzyko związane z importem mięsa zawierającego substancje szkodliwe dla zdrowia 
W ramach prowadzonej działalności Emitent bądź spółki z Grupy Kapitałowej sprowadzają z zagranicy mięso. 
Nie można wykluczyć ryzyka, że niektóre partie importowanego mięsa będą zawierały substancje szkodliwe dla 
zdrowia, co zaś wiązałoby się z koniecznością wycofania sprowadzonego mięsa z cyklu produkcyjnego lub 
sprzedaży, a także z ewentualnymi roszczeniami odszkodowawczymi. Sytuacja taka miałaby istotny negatywny 
wpływ na wyniki i sytuację finansową Grupy Kapitałowej. 
W celu ograniczenia ww. ryzyka spółki z Grupy Kapitałowej przeprowadzają kontrolę weterynaryjną 
importowanego mięsa. 
 
Ryzyko wynikające z podobieństwa firmy Emitenta i firmy Zakłady Mięsne Duda SILESIA  
Grupa Kapitałowa Emitenta działa w szeroko rozumianej branży mięsnej. Na rynku działają także Zakłady Mięsne 
Duda SILESIA (zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu Emitenta spółka ta jest kontynuatorem działalności Grupy 
Duda-Bis z Sosnowca, której spółka matka Duda-Bis S.A. ogłosiła upadłość likwidacyjną), podmiot działający 
w branży mięsnej głównie w zakresie uboju, rozbioru, przetwórstwa i dystrybucji. Podmiot ten nie jest w żaden 
sposób powiązany z Emitentem (ani kapitałowo, ani rodzinnie). Emitent zwraca uwagę na podobno brzmiące 
nazwy obu przedsiębiorstw. Istnieje ryzyko, że ewentualnie jakakolwiek negatywna informacja dotycząca 
Zakładów Mięsnych Duda SILESIA może zostać przypisana przez interesariuszy Grupy Kapitałowej Emitenta 
jako dotycząca Emitenta. Sytuacja ta może mieć niekorzystny wpływ wizerunkowy na Grupę Kapitałową PKM 
Duda. 
 
Ryzyko związane z możliwością naruszenia przepisów prawa pracy oraz z roszczeniami pracowniczymi 
Na dzień zatwierdzenia Prospektu Emitent oraz spółki z Grupy Kapitałowej zatrudniają około 2,3 tys. 
pracowników na podstawie umów o pracę. W związku z tym Emitent zwraca uwagę, iż, pomimo że obecnie 
wszelkie prawa pracowników wynikające ze stosunku pracy są w pełni przestrzegane, nie można wykluczyć, że 
w przyszłości określone zdarzenia lub sytuacje, w szczególności związane ze zwolnieniami grupowymi, 
przestrzeganiem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ze szkodliwymi warunkami pracy będą 
interpretowane przez pracowników Emitenta bądź pracowników spółek z Grupy jako naruszenie przepisów prawa 
pracy, a w konsekwencji zostaną skierowane przeciwko Emitentowi bądź poszczególnym spółkom z Grupy 
roszczenia indywidualnych pracowników związane ze stosunkiem pracy. Nie można również wykluczyć sytuacji, 
że w niektórych przypadkach roszczenia pracownicze będą uwzględniane przez sądy. Uwzględnienie przez sądy 
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roszczeń o charakterze grupowym bądź o znaczącej wysokości, mogłoby mieć negatywny wpływ na wyniki 
finansowe Grupy Kapitałowej. Na dzień zatwierdzenia Prospektu nie toczą się żadne postępowania przeciwko 
Emitentowi ani przeciwko spółkom z Grupy (z wyjątkiem postępowania przeciwko CM Makton S.A. opisanego 
w pkt 7.2.14. Prospektu), które dotyczyłyby naruszenia przepisów prawa pracy. 
 
Ryzyko związane z możliwością uwzględnienia przez sądy roszczeń odszkodowawczych 
W dacie zatwierdzenia Prospektu Emitent oraz CM Makton S.A. są pozwanymi w kilku postępowaniach 
sądowych z różnych podstaw prawnych na łączną kwotę ponad 6.000.000,00 zł (opis postępowań zamieszczono 
w pkt 7.2.14. Prospektu). Nie można wykluczyć ryzyka, że w przypadku uwzględnienia przez sądy któregokolwiek 
z powyższych roszczeń CM Makton S.A. lub Emitent zostanie zobowiązany do zapłaty zasądzonych kwot 
na rzecz powodów, co w konsekwencji może mieć istotny negatywny wpływ na wynik i sytuację finansową 
Emitenta oraz Grupy Kapitałowej. 
 
Ryzyko związane z trudną sytuacją na rynku pracy 
Po wejściu Polski do Unii Europejskiej i otwarciu przez niektóre kraje UE rynku pracy dla pracowników z Polski, 
Emitent zaczął odczuwać z jednej strony narastającą presję płacową, z drugiej zaś coraz większe trudności ze 
znalezieniem odpowiednio wykwalifikowanych specjalistów. Emitent stara się przeciwdziałać odpływowi 
najcenniejszych pracowników, regulując poziom wynagrodzeń w oparciu o regulamin wynagradzania. Co więcej, 
w celu minimalizacji tego ryzyka Emitent powołał spółkę Euro-Duda, za pomocą której świadczone są usługi 
rozbioru dla zagranicznych partnerów, co przekłada się na wzrost satysfakcji pracowników Emitenta. Ponadto 
prowadzony jest proces automatyzacji produkcji, co pozwoli na sprawne funkcjonowanie zakładu Emitenta przy 
mniejszym poziomie zatrudnienia. Emitent korzysta także z wyspecjalizowanych firm poszukujących 
pracowników. Dodatkowo dzięki staraniom Emitenta powstała specjalna grupa uczniów szkół wielozawodowych – 
przyszłych pracowników rozbioru, którzy będą zatrudniani przez PKM Duda. 
Dalszy wzrost płac przy jednoczesnym braku odpowiedniej poprawy efektywności pracy będzie miał negatywny 
wpływ na wyniki Emitenta. 
 
Ryzyko pojawienia się substytutów w stosunku do produktów wytwarzanych przez Grupę PKM Duda 
i zmiany nawyków żywieniowych 
Grupa Kapitałowa Emitenta osiąga większość swoich przychodów z produkcji i handlu mięsem i jego przetworami 
(w szczególności wieprzowiną, a w mniejszym stopniu wołowiną, drobiem i dziczyzną). Ewentualna zmiana 
nawyków żywieniowych konsumentów w kierunku innych rodzajów mięs lub produktów pochodzenia roślinnego,  
których nie oferuje Grupa Kapitałowa, może niekorzystnie wpływać na wyniki finansowe Emitenta i jego Grupy 
Kapitałowej. Emitent stara się intensywnie promować marki swoich produktów oraz oddziaływać na kulturę 
żywieniową, tak aby ograniczać to ryzyko. 
 
Ryzyko związane z procesem produkcyjnym i systemami informatycznymi   
Główny zakład produkcyjny Emitenta w Grąbkowie jest obiektem nowoczesnym, a jego moce ubojowe należą do 
największych w Polsce. Zostało to osiągnięte dzięki wprowadzeniu automatyzacji produkcji. Ponadto spółki 
z Grupy Kapitałowej prowadzą produkcję w kilku innych lokalizacjach zarówno w Polsce, jak i za granicą. Istnieje 
zatem ryzyko, że w przypadku awarii linii produkcyjnej na jakimkolwiek etapie procesu produkcyjnego, mogą 
zostać ograniczone zdolności produkcyjne zakładów lub, w skrajnym przypadku, produkcja będzie musiała zostać 
całkowicie przerwana. To z kolei może niekorzystnie wpłynąć na wyniki finansowe Emitenta oraz jego reputację 
wśród kontrahentów. W celu minimalizacji tego ryzyka każda ze spółek Grupy Kapitałowej posiada ubezpieczenie 
na wypadek uszkodzenia linii produkcyjnej, obejmujące m.in. utratę zysków z tego powodu. Ponadto Grupa 
Kapitałowa Emitenta dokonuje bieżących inwestycji w celu utrzymywania jak najlepszego stanu technicznego 
poszczególnych linii produkcyjnych. Poza tym Grupa Kapitałowa Emitenta wykorzystuje w swojej działalności 
wiele systemów informatycznych, w tym dedykowanych. Grupa Kapitałowa Emitenta posiada centrum zapasowe, 
aby minimalizować problemy związane z awarią systemów teleinformatycznych. Większość systemów jest 
zduplikowana, szczególnie zabezpieczono systemy zarządzania firmą ERP oraz produkcyjne MES. Niemniej 
jednak istnieje ryzyko, że w przypadku awarii niektórych z nich pewne procesy, w tym produkcyjne, mogą zostać 
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przerwane lub wymiana tych systemów na nowe może wiązać się z istotnymi nakładami, co może również mieć 
negatywny wpływ na wyniki finansowe Emitenta.  
 
Ryzyko związane z wejściem w nowe obszary działalności 
Emitent nie wyklucza rozwoju w nowych obszarach działalności, takich jak produkcja energii z biogazów. Pomimo 
że przy realizacji tych przedsięwzięć Emitent zamierza korzystać z zewnętrznych doradców i konsultantów, 
z realizacją tych projektów wiąże się podwyższone ryzyko gospodarcze, wynikające z braku doświadczenia 
Emitenta w operowaniu na rynkach bioenergii. W przypadku popełnienia błędów lub podjęcia nietrafionych 
decyzji biznesowych przy realizacji tych inwestycji, Emitent może być zmuszony do poniesienia nakładów 
w wysokości wyższej niż było to pierwotnie planowane lub uzyskać niższą od zakładanej stopę zwrotu. Emitent 
zamierza prowadzić te inwestycje tylko w oparciu o sprawdzone technologie i z partnerami posiadającymi 
doświadczenie w produkcji biogazu oraz wiarygodność finansową i odpowiednie zaplecze kapitałowe.   
 
Ryzyko związane z eksportem, w szczególności na rynki Dalekiego Wschodu, oraz z barierami w handlu 
międzynarodowym 
Część przychodów ze sprzedaży eksportowej Grupy Kapitałowej PKM Duda jest realizowana dzięki kontraktom 
na dostawy na rynki krajów azjatyckich – Japonii, Chin i Korei Południowej. Są to rynki pozwalające na 
uzyskiwanie marż wyższych od osiąganych w kraju (z uwagi na specyfikę wysyłanych tam produktów), a ponadto 
produkty sprzedawane na tych rynkach są produktami, które są trudno zbywalne na innych rynkach. Utrata 
kontraktów eksportowych na rynki Dalekiego Wschodu, wynikająca z cofnięcia zezwoleń lub pogorszenia się 
pozycji konkurencyjnej Grupy Kapitałowej PKM Duda, może w efekcie spowodować pogorszenie się jej wyników 
finansowych oraz wzrost zapasów wyrobów dotychczas sprzedawanych na tamtych rynkach. 
Do 2007 r. istniał zakaz eksportu polskich wyrobów mięsnych na rynek rosyjski oraz ukraiński. Pomimo uzyskania 
pozwolenia eksportu na rynek rosyjski, istnieje ryzyko, że Emitentowi nie uda się powrócić do skali zbytu na ten 
rynek, jaką realizował przed wprowadzeniem embarga. Istnieje ponadto ryzyko, iż tendencje protekcjonistyczne 
będą narastały w światowym handlu, a ograniczenia w handlu zostaną wprowadzone przez inne państwa. 
Ponadto zakaz importu mięsa z Polski może zostać wydany przez inne kraje, np. w wyniku nieprzestrzegania 
przez polskie zakłady obowiązujących norm i przepisów, bądź też w przypadku wystąpienia na terenie Polski 
chorób wśród zwierząt hodowlanych.  
Emitent stara się ograniczać to niezależne od niego ryzyko poprzez poszukiwanie coraz to nowych rynków zbytu 
na świecie. 
 
Ryzyko związane ze złą lub pogarszającą się sytuacją finansową niektórych podmiotów działających 
w branży mięsnej 
W ostatnich latach, w szczególności w okresie wstępowania Polski do Unii Europejskiej, wiele zakładów z branży 
mięsnej intensywnie inwestowało, często korzystając z preferencyjnych kredytów, które zakładały karencję spłaty 
na kilka lat. Na przełomie lat 2008-2009 kończyły się w większości przypadków okresy karencji. Obecnie wiele 
firm z branży mięsnej działa na bardzo niskich marżach, a wiele z nich odnotowuje ujemne wyniki finansowe. 
W związku z tym istnieje ryzyko, że nadwyżka finansowa z działalności operacyjnej nie będzie wystarczająca na 
pokrycie rat kapitałowych kredytów. Może to doprowadzić do tego, że instytucje finansujące poszczególne 
podmioty wypowiedzą im kredyty, a to może przyczynić się do zawarcia układu lub ogłoszenia upadłości przez 
niektóre podmioty. Sytuacja ta mogłaby być korzystna dla Grupy Kapitałowej Emitenta, gdyż mógłby skokowo 
zwiększyć udziały w rynku po upadłych konkurentach. Z drugiej strony model biznesowy Grupy Kapitałowej 
zakłada ścisłą współpracę z wieloma zakładami z branży mięsnej poprzez dostarczanie do nich półtusz i mięs 
przemysłowych, a następnie odbieranie ich produktów wędliniarskich. Istnieje ryzyko, że pogorszenie się sytuacji 
zakładów mięsnych może spowodować, iż Grupa Kapitałowa Emitenta nie będzie mogła kooperować z tymi 
zakładami, które nie dostaną limitu kredytowego bądź którym limit ten zostanie obniżony, co może mieć 
negatywny wpływ na sytuację finansową Grupy Kapitałowej Emitenta.   
 
Ryzyko związane z warunkami pogodowymi, a także z podażą, zmiennością cen i jakością żywca 
Część spółek z Grupy Kapitałowej PKM Duda działa w segmencie rolnym, a ich wyniki finansowe są w dużym 
stopniu uzależnione od poziomu zbiorów oraz cen na rynku produktów rolnych zarówno w Polsce, jak i za 
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granicą. Z kolei te wielkości są w znacznej mierze pochodną warunków pogodowych, a znaczne wahania cen 
produktów rolnych występują pomimo objęcia Polski przez Unię Europejską wspólną polityką rolną. Ponadto 
zaburzenia na rynku produkcji roślinnej, wywołane np. warunkami pogodowymi, znajdują swoje odzwierciedlenie 
w sytuacji na rynku produkcji trzody chlewnej. Deficyt pasz lub ich wyższe ceny powodują napiętą sytuację na 
rynku żywca wieprzowego. Skutkuje to również zachowaniem części producentów trzody, którzy dla poprawy 
efektywności produkcji zastępują częściowo wysokiej jakości pasze innymi komponentami, które powodują, że 
okresowo zaczyna obniżać się jakość dostarczanych tuczników. Może to niekorzystnie wpłynąć na jakość 
sprzedawanego przez Emitenta mięsa i w konsekwencji obniżyć zaufanie jego kontrahentów. Mała podaż żywca 
oraz jego wysokie ceny mogą spowodować zmniejszenie liczby ubojów realizowanych przez Emitenta, 
a w efekcie mogą niekorzystnie wpływać na wyniki całej Grupy Kapitałowej Emitenta. 
 
Ryzyko związane z niedotrzymaniem warunków Układu z wierzycielami, Warunków Restrukturyzacji oraz 
umowy o konsolidacyjny kredyt konsorcjalny 

W ramach postępowania naprawczego Spółka zawarła z wierzycielami Układ, umowę Warunków 
Restrukturyzacji oraz umowę o konsolidacyjny kredyt konsorcjalny. Dokumenty te nakładają na Emitenta szereg 
obowiązków, w szczególności konieczność spłaty Kredytu Podporządkowanego do końca 2017 r. oraz kredytów 
udzielonych na podstawie umowy o konsolidacyjny kredyt konsorcjalny nie później niż do końca 2015 r. 
Niedotrzymanie przez Spółkę warunków zawartych w tych dokumentach, w szczególności brak terminowej spłaty 
zadłużenia lub niedotrzymanie poziomów wskaźników finansowych, albo niezłożenie w terminie do dnia 31 maja 
2010 roku  wniosku o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów 
Wartościowych w Warszawie S.A. oraz o rejestrację  w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych 
w Warszawie S.A. Akcji Serii I wyemitowanych dla banków, może spowodować konieczność wcześniejszej spłaty 
zobowiązań, co może negatywnie wpłynąć na wyniki osiągane przez Spółkę. 

Emitent pragnie zaznaczyć, że Zarząd, w porozumieniu z Radą Nadzorczą, kierując się zasadą najdalej 
posuniętej ostrożności oraz opinią audytora badającego sprawozdania finansowe, jak i firmy doradczej Ernst & 
Young Audit sp. z o.o., dokonał zwiększenia, w porównaniu z danymi ujawnionymi w raporcie kwartalnym za IV 
kwartał 2009 roku, odpisów aktualizujących i rezerw. Dotyczą one głównie utraty wartości aktywów majątkowych 
i finansowych na Ukrainie i w Polsce oraz aktualizacji wartości nieruchomości inwestycyjnych. Spółka, po 
uzyskaniu ostatecznych wyników ze sprawozdań finansowych za rok 2009, dokonała kalkulacji wskaźników 
finansowych. Na skutek dokonania dodatkowych odpisów i rezerw w porównaniu do wyników opublikowanych za 
IV kw. 2009 r., kapitały własne Spółki wykazane w sprawozdaniu finansowym skonsolidowanym osiągnęły 
poziom, który powoduje obniżenie jednego ze wskaźników dla Danych Skonsolidowanych poniżej wymaganego 
poziomu. W związku z powyższym istnieje ryzyko naruszenia warunków umów kredytowych (tzw. Przypadek 
Naruszenia). Mając na uwadze powyższe oraz niejasności interpretacyjne dotyczące kwalifikowania zdarzeń 
o charakterze jednorazowym, Spółka wystąpiła do administratora kredytu konsorcjalnego o wykładnię zapisów 
umowy regulujących wysokość wymaganych wskaźników finansowych. Administrator kredytu konsorcjalnego 
potwierdził, że z uwagi na charakter dokonanych odpisów i rezerw nie będzie traktować zaistniałej sytuacji jako 
przypadku naruszenia za 2009 r. Jednocześnie zobowiązał Zarząd Emitenta do przedstawienia propozycji 
nowych wartości wskaźników finansowych uwzględniających skutek odpisów aktualizujących i rezerw 
dokonanych w 2009 r. Zwraca się uwagę inwestorów, że biegły rewident Spółki, wydając opinię do sprawozdania 
finansowego za 2009 r., nie miał możliwości zapoznania się ze stanowiskiem administratora kredytu 
konsorcjalnego, gdyż to wpłynęło do Spółki po wydaniu opinii przez biegłego, tj. 4 maja 2010 r.  

Ryzyko związane z uzależnieniem od umowy o konsolidacyjny kredyt konsorcjalny 
Emitent zawarł w dniu 23 grudnia 2009 r. umowę o konsolidacyjny kredyt konsorcjalny (opisana w pkt 8.2.3.1. Lp. 
24 Prospektu), na podstawie której sześć banków udzieliło Spółce kredytów na łączną kwotę ponad 102,9 mln zł, 
z przeznaczeniem na refinansowanie zobowiązań finansowych Emitenta wynikających z umów kredytowych 
zawartych z ww. bankami. Umowa została zawarta w ramach wykonania planu naprawczego (opisanego w pkt 
7.2.14. Prospektu). Na podstawie umowy o konsolidacyjny kredt konsorcjalny przesunięto termin spłaty ww. 
zobowiązań na późniejszy niż wynikający z pierwotnie zawartych umów kredytowych, do daty przypadającej nie 
później niż 31 grudnia 2015 r., umożliwiając Spółce lepszą obsługę długu. 
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Zważywszy na istotne znaczenie umowy o konsolidacyjny kredyt konsorcjalny dla możliwości zapewnienia 
kontynuacji działalności Emitenta oraz Grupy Kapitałowej, Emitent jest od niej uzależniony. Jednocześnie Spółka 
nie może wykluczyć ryzyka utraty zdolności do obsługi zadłużenia będącego jej przedmiotem, co wiązałoby się 
z uprawnieniem kredytodawców do postawienia w stan natychmiastowej wykonalności całkowitego zadłużenia 
Emitenta wobec tych podmiotów, a w konsekwencji miałoby istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację 
finansową i wyniki Emitenta i Grupy PKM Duda. 
Emitent pragnie zaznaczyć, że Zarząd, w porozumieniu z Radą Nadzorczą, kierując się zasadą najdalej 
posuniętej ostrożności oraz opinią audytora badającego sprawozdania finansowe, jak i firmy doradczej Ernst & 
Young Audit sp. z o.o., dokonał zwiększenia, w porównaniu z danymi ujawnionymi w raporcie kwartalnym za IV 
kwartał 2009 roku, odpisów aktualizujących i rezerw. Dotyczą one głównie utraty wartości aktywów majątkowych 
i finansowych na Ukrainie i w Polsce oraz aktualizacji wartości nieruchomości inwestycyjnych. Spółka, po 
uzyskaniu ostatecznych wyników ze sprawozdań finansowych za rok 2009, dokonała kalkulacji wskaźników 
finansowych. Na skutek dokonania dodatkowych odpisów i rezerw w porównaniu do wyników opublikowanych za 
IV kw. 2009 r., kapitały własne Spółki wykazane w sprawozdaniu finansowym skonsolidowanym osiągnęły 
poziom, który powoduje obniżenie jednego ze wskaźników dla Danych Skonsolidowanych poniżej wymaganego 
poziomu. W związku z powyższym istnieje ryzyko naruszenia warunków umów kredytowych (tzw. Przypadek 
Naruszenia). Mając na uwadze powyższe oraz niejasności interpretacyjne dotyczące kwalifikowania zdarzeń 
o charakterze jednorazowym, Spółka wystąpiła do administratora kredytu konsorcjalnego o wykładnię zapisów 
umowy regulujących wysokość wymaganych wskaźników finansowych. Administrator kredytu konsorcjalnego 
potwierdził, że z uwagi na charakter dokonanych odpisów i rezerw nie będzie traktować zaistniałej sytuacji jako 
przypadku naruszenia za 2009 r. Jednocześnie zobowiązał Zarząd Emitenta do przedstawienia propozycji 
nowych wartości wskaźników finansowych uwzględniających skutek odpisów aktualizujących i rezerw 
dokonanych w 2009 r. Zwraca się uwagę inwestorów, że biegły rewident Spółki, wydając opinię do sprawozdania 
finansowego za 2009 r., nie miał możliwości zapoznania się ze stanowiskiem administratora kredytu 
konsorcjalnego, gdyż to wpłynęło do Spółki po wydaniu opinii przez biegłego, tj. 4 maja 2010 r.  
 
Ryzyko związane z niepowodzeniem restrukturyzacji operacyjnej Grupy PKM Duda 
Zarząd Emitenta opracował program restrukturyzacji operacyjnej Grupy PKM Duda. Jego celem jest zwiększenie 
efektywności działania oraz poprawa wyników finansowych Grupy PKM Duda. Istnieje ryzyko, że założenia 
dotyczące niezbędnych przy wdrożeniu programu restrukturyzacji nakładów inwestycyjnych, czasu koniecznego 
do wprowadzenia zmian oraz szacunki skali potencjalnych oszczędności okażą się błędne, co może mieć 
negatywny wpływ na przyszłe wyniki finansowe Emitenta. 
 
Ryzyko związane z powiązaniami rodzinnymi pomiędzy członkami organów Emitenta  
Pomiędzy niektórymi członkami Zarządu oraz prokurentami Emitenta występują następujące powiązania:  
(1) Maciej Duda – Prezes Zarządu, jest bratem Bogny Dudy-Jankowiak, pełniącej funkcję Wiceprezesa Zarządu 

oraz Marcina Dudy, pełniącego funkcję prokurenta Emitenta. Ponadto Maciej Duda jest mężem Darii Dudy 
oraz szwagrem Dariusza Jankowiaka, pełniących funkcje prokurentów Emitenta; 

(2) Bogna Duda-Jankowiak – Wiceprezes Zarządu, jest siostrą Macieja Dudy, pełniącego funkcję Prezesa 
Zarządu, a także Marcina Dudy, pełniącego funkcję prokurenta Emitenta. Ponadto Bogna Duda-Jankowiak 
jest bratową Darii Dudy oraz żoną Dariusza Jankowiaka, pełniących funkcje prokurentów Emitenta. 

Nie można wykluczyć ryzyka związanego z zaistnieniem konfliktu interesów ww. członków Zarządu oraz 
interesów Emitenta, co mogłoby negatywnie wpływać na podejmowane przez Zarząd decyzje istotne dla 
działalności Emitenta. 
 
Ryzyko związane z wekslami własnymi 
W 2009 r., z uwagi na trudną sytuację finansową, Emitent wystawił na rzecz obligatariuszy weksle oraz 
w niektórych przypadkach ustanowił dodatkowe zabezpieczenia (np. w postaci hipoteki na nieruchomościach). 
W 2010 r. dokonał wykupu części weksli. Termin wykupu pozostałego jednego weksla na kwotę 2.253.636,99 zł 
to 30.06.2010 r., oraz kolejnego weksla na kwotę 2.292.666,00 zł – to 30.09.2010 r. Natomiast pozostałe weksle 
na łączną kwotę 10.412.242,23 zł mają zostać wykupione do 23.03.2011 r.  
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Nie można wykluczyć ryzyka utraty zdolności Emitenta do wykonania zobowiązań wobec wekslobiorców, 
a w konsekwencji przedstawienia przez nich ww. weksli do wykupu lub podjęcia przez nich działań zmierzających 
do zaspokojenia się z dodatkowych zabezpieczeń, co mogłoby mieć istotny negatywny wpływ na możliwość 
obsługi pozostałych zobowiązań Emitenta oraz na poziom dostępnych środków finansowych przeznaczonych na 
finansowanie inwestycji lub celów związanych z bieżącą działalnością Emitenta, co w konsekwencji może mieć 
istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową i wyniki finansowe Grupy Kapitałowej.  
 
Ryzyko związane z ewentualnym podejrzeniem naruszenia przez Emitenta przepisów Ustawy o Ofercie 
Publicznej 
W związku z otrzymanym przez Emitenta w dniu 16 grudnia 2009 r. pismem Komisji Nadzoru Finansowego 
z dnia 14 grudnia 2009 r., dotyczącym przyczyn niewskazania w udostępnionym do wiadomości publicznej 
Prospekcie Emisyjnym Emitenta, sporządzonym w związku z ofertą publiczną Akcji Serii G Emitenta, informacji 
wymaganych w pkt 14.1. załącznika do Rozporządzenia o Prospekcie, Emitent nie jest w stanie wykluczyć 
możliwości, że Urząd Komisji Nadzoru Finansowego podejmie postępowanie w sprawie podejrzenia naruszenia 
przez Emitenta obowiązków informacyjnych wynikających z przepisów Ustawy o Ofercie Publicznej, co może 
wiązać się z nałożeniem na Emitenta kary pieniężnej do 1.000.000,00 złotych. Na dzień zatwierdzenia Prospektu 
Emitent składa wszelkie wymagane przez KNF informacje w celu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości i uniknięcia 
wszczęcia ww. postępowania przez KNF lub nałożenia kary. 
 
Ryzyko związane z możliwością niezrealizowania lub zmiany celów emisji i wpływu na sytuację finansową 
Emitenta   
Na dzień zatwierdzenia niniejszego Prospektu Emitent zamierza zrealizować cele emisji przedstawione 
w rozdziale 24 Prospektu. Jednakże w przypadku pozyskania środków z emisji Akcji Serii H na poziomie niższym 
niż 35 mln PLN, z uwagi na obecnie niewystarczający poziom kapitału obrotowego, Emitent może mieć problemy 
z obsługą zobowiązań Emitenta oraz odczuwać brak dostępnych środków finansowych przeznaczonych na 
finansowanie inwestycji lub celów związanych z bieżącą działalnością Emitenta, co w konsekwencji może mieć 
istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową i wyniki finansowe Grupy Kapitałowej. Ponadto 
Emitent nie będzie mógł przeznaczyć 7 mln zł na wydatki związane z restrukturyzacją operacyjną Spółki oraz 
Grupy PKM Duda, co może negatywnie wpłynąć na wdrażanie programu restrukturyzacji i w konsekwencji mieć 
negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową i wyniki finansowe Grupy PKM Duda. 
Dodatkowo Emitent zastrzega sobie możliwość zmiany przedstawionych celów emisji w przypadku, gdyby ich 
realizacja okazała się niemożliwa lub niecelowa, bądź wystąpiłyby nieprzewidziane zjawiska, których zaistnienie 
w świetle zakładanych celów emisji mogłoby negatywnie wpłynąć na działalność Grupy Kapitałowej Emitenta. 
Emitent nie może wykluczyć, że sytuacja taka może mieć negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, 
wyniki finansowe lub perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej PKM Duda S.A. 
 
Ryzyko związane z powództwem o stwierdzenie nieważności uchwały o podwyższeniu kapitału 
zakładowego w drodze emisji Akcji Serii H 
Zgodnie z art. 425 ksh osobom wymienionym w art. 422 § 2 ksh przysługuje prawo zaskarżenia uchwały 
Walnego Zgromadzenia sprzecznej z ustawą poprzez wytoczenie przeciwko Spółce powództwa o stwierdzenie 
nieważności takiej uchwały. Emitent podjął wszelkie wymagane czynności mające na celu zapewnienie 
zgodności uchwał o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii H z przepisami prawa, 
statutem, dobrymi obyczajami i interesem Emitenta. Nie można jednak zapewnić, że nie zostanie wytoczone 
powództwo wskazane powyżej, przy czym na dzień zatwierdzenia Prospektu Emitent nie otrzymał zawiadomienia 
o wniesieniu ww. powództwa w terminie przewidzianym art. 425 § 3 ksh.  
 
Ryzyko związane z wycofaniem lub zawieszeniem Oferty Publicznej  
Emitent zastrzega sobie prawo do wycofania Oferty Publicznej lub jej zawieszenia, na zasadach określonych 
w Prospekcie. W takiej sytuacji ogłoszenie w tej sprawie zostanie podane do publicznej wiadomości w sposób, 
w jaki został udostępniony Prospekt Emisyjny oraz w trybie określonym w art. 56 ust. 1 Ustawy o Ofercie. 
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Ryzyko niedojścia emisji Akcji Serii H do skutku 
Emisja Akcji Serii H nie dojdzie do skutku, w przypadku gdy:  
1. do dnia zamknięcia Publicznej Oferty nie zostanie złożony i prawidłowo opłacony zapis na przynajmniej 

jedną Akcję Serii H, 
2. Zarząd nie złoży do Sądu Rejestrowego uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji 

Akcji Serii H w terminie 6 miesięcy od dnia zatwierdzenia Prospektu, lub 
3. postanowienie Sądu Rejestrowego o odmowie wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego 

w drodze emisji Akcji Serii H się uprawomocni. 
W takim przypadku Inwestorom zostaną zwrócone wpłaty na Akcje Serii H bez żadnych odsetek i odszkodowań, 
chyba że wyrządzona  szkoda zostanie spowodowana zawinionym działaniem lub zaniechaniem Emitenta. 
 
Ryzyko wstrzymania dopuszczenia Akcji Serii H do obrotu, rozpoczęcia notowań, zawieszenia notowań 
i wykluczenia Akcji Serii H z obrotu w przypadku naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia naruszenia 
przepisów prawa przez Emitenta 
Zgodnie z art. 16 i 17 Ustawy o Ofercie, w przypadku naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia naruszenia 
przepisów prawa przez Emitenta lub inne podmioty uczestniczące w ofercie publicznej na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej w imieniu lub na zlecenie Emitenta, w związku z tą ofertą lub w związku z ubieganiem 
się o dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej albo uzasadnionego podejrzenia, że takie naruszenie może nastąpić, KNF może: 
— nakazać wstrzymanie rozpoczęcia oferty publicznej lub przerwanie jej przebiegu, na okres nie dłuższy niż 10 
dni roboczych, lub  
— nakazać wstrzymanie dopuszczenia papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym, na okres nie 
dłuższy niż 10 dni roboczych, lub 
— zakazać rozpoczęcia oferty publicznej albo dalszego jej prowadzenia, lub  
— zakazać dopuszczenia papierów wartościowych Emitenta do obrotu na rynku regulowanym, lub  
— opublikować, na koszt emitenta, informację o niezgodnym z prawem działaniu w związku z ofertą publiczną 
lub w związku z ubieganiem się o dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym.  
Stosownie do art. 18 Ustawy o Ofercie, KNF może zastosować środki, o których mowa w art. 16 lub 17 tej 
ustawy, także w przypadku, gdy z treści Prospektu Emisyjnego, memorandum informacyjnego lub innego 
dokumentu informacyjnego, składanych do KNF lub przekazywanych do wiadomości publicznej, wynika, że: 
— oferta publiczna papierów wartościowych lub ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym w znaczący 
sposób naruszałyby interesy inwestorów, 
— istnieją przesłanki, które w świetle przepisów prawa mogą prowadzić do ustania bytu prawnego Emitenta, 
— działalność Emitenta była lub jest prowadzona z rażącym naruszeniem przepisów prawa, które to naruszenie 
może mieć istotny wpływ na oceną papierów wartościowych Emitenta lub też w świetle przepisów prawa może 
prowadzić do ustania bytu prawnego lub upadłości Emitenta, lub 
— status prawny papierów wartościowych jest niezgodny z przepisami prawa i w świetle tych przepisów istnieje 
ryzyko uznania tych papierów wartościowych za nieistniejące lub obarczone wadą prawną mającą istotny wpływ 
na ich ocenę. 

Dodatkowo, w myśl art. 20 ust. 1 Ustawy o Obrocie, w przypadku gdy wymaga tego bezpieczeństwo obrotu na 
rynku regulowanym lub jest zagrożony interes inwestorów, GPW, na żądanie Komisji, wstrzymuje dopuszczenie 
do obrotu na tym rynku lub rozpoczęcie notowań wskazanymi przez Komisję papierami wartościowymi lub innymi 
instrumentami finansowymi, na okres nie dłuższy niż 10 dni. Ponadto, w przypadku gdy obrót określonymi 
papierami wartościowymi lub innymi instrumentami finansowymi jest dokonywany w okolicznościach 
wskazujących na możliwość zagrożenia prawidłowego funkcjonowania rynku regulowanego lub bezpieczeństwa 
obrotu na tym rynku, albo naruszenia interesów inwestorów, na żądanie Komisji, spółka prowadząca rynek 
regulowany zawiesza obrót tymi papierami lub instrumentami na okres nie dłuższy niż miesiąc. Na żądanie 
Komisji spółka prowadząca rynek regulowany wyklucza z obrotu wskazane przez Komisję papiery wartościowe 
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lub inne instrumenty finansowe, w przypadku gdy obrót nimi zagraża w sposób istotny prawidłowemu 
funkcjonowaniu rynku regulowanego lub bezpieczeństwu obrotu na tym rynku, albo powoduje naruszenie 
interesów inwestorów. 
Żądania, o których mowa powyżej, powinny wskazywać szczegółowe przyczyny, które je uzasadniają.  

Spółka prowadząca rynek regulowany, na wniosek Emitenta, może zawiesić obrót danymi papierami 
wartościowymi lub powiązanymi z nimi instrumentami pochodnymi w celu zapewnienia inwestorom 
powszechnego i równego dostępu do informacji. Ponadto spółka prowadząca rynek regulowany, w przypadku 
gdy instrumenty te przestały spełniać warunki obowiązujące na tym rynku, może podjąć decyzję o zawieszeniu 
lub wykluczeniu papierów wartościowych lub instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi 
z obrotu pod warunkiem, że nie spowoduje to znaczącego naruszenia interesów inwestorów lub zagrożenia 
prawidłowego funkcjonowania rynku. Spółka prowadząca rynek regulowany niezwłocznie informuje Komisję 
o podjęciu decyzji o zawieszeniu lub wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu. Jednocześnie Komisja, 
w przypadku otrzymania od organu nadzoru nad rynkiem regulowanym w innym państwie członkowskim 
informacji o wystąpieniu przez ten organ z żądaniem wstrzymania, zawieszenia lub wykluczenia z obrotu 
określonego instrumentu finansowego, występuje do spółek prowadzących rynek regulowany oraz podmiotów 
organizujących alternatywny system obrotu z żądaniem odpowiednio wstrzymania, zawieszenia lub wykluczenia 
z obrotu tego instrumentu finansowego, o ile nie spowoduje to znaczącego naruszenia interesów inwestorów ani 
nie zagrozi bezpieczeństwu obrotu. 
Spółka prowadząca rynek regulowany przekazuje niezwłocznie do publicznej wiadomości, za pośrednictwem 
Polskiej Agencji Prasowej, informację o wstrzymaniu, zawieszeniu lub wykluczeniu z obrotu określonych 
papierów wartościowych lub instrumentów finansowych nie należących do kategorii papierów wartościowych. 
Komisja podaje niezwłocznie do publicznej wiadomości informację o wystąpieniu z żądaniem, o którym mowa 
w akapicie drugim powyżej, oraz przekazuje ją organom nadzoru nad rynkami regulowanymi w innych państwach 
członkowskich, natomiast informację, o której mowa w akapicie czwartym powyżej, Komisja niezwłocznie 
przekazuje organom nadzoru nad rynkami regulowanymi w innych państwach członkowskich. 
Komisja Nadzoru Finansowego może na podstawie art. 96 Ustawy o Ofercie Publicznej, w przypadku gdy 
Emitent lub wprowadzający nie wykonuje lub wykonuje nienależycie obowiązki lub nakazy z Ustawy o Ofercie 
Publicznej wymienione enumeratywnie w ust. 1 tego przepisu bądź postępuje wbrew wskazanym tam 
obowiązkom:  

(a) wydać decyzję o wykluczeniu, na czas określony lub bezterminowo, papierów wartościowych z obrotu 
na rynku regulowanym, albo 

(b) nałożyć, biorąc pod uwagę w szczególności sytuację finansową podmiotu, na który kara jest 
nakładana, karę pieniężną do wysokości 1.000.000,00 PLN, albo  

(c) zastosować obie sankcje łącznie.  
W takiej sytuacji zbycie posiadanych akcji Emitenta może napotkać trudności i wiązać się zarówno 
z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów, jak i z uzyskaniem ceny znacznie niższej niżeli cena rynkowa 
w ostatnim notowaniu akcji przed wykluczeniem ich z obrotu giełdowego. 
W przypadku zaistnienia którejkolwiek z powyższych okoliczności, posiadacze Akcji Serii H mogą ponieść koszty 
zamrożenia środków finansowych lub mogą mieć ograniczoną możliwość obrotu tymi akcjami. 
 
Ryzyko niedostatecznej płynności rynku i wahań cen akcji 
Poziom kursu oraz płynność obrotu akcji notowanych na GPW zależą od wzajemnych relacji podaży i popytu. 
Wielkości te są wypadkową nie tylko wyników osiąganych przez notowane spółki, lecz zależą również m.in. od 
czynników makroekonomicznych czy trudno przewidywalnych zachowań inwestorów. Istnieje ryzyko, że inwestor 
nabywający akcje Emitenta nie będzie mógł ich zbyć w dowolnym terminie i po satysfakcjonującej cenie. 
 
Ryzyko związane z zawieszeniem obrotu akcjami lub wykluczeniem akcji z obrotu na rynku regulowanym 
Na podstawie § 30 Regulaminu Giełdy Zarząd GPW może zawiesić obrót akcjami na okres do trzech miesięcy, i) 
na wniosek emitenta, ii) jeśli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu lub iii) jeżeli 
emitent narusza przepisy obowiązujące na giełdzie. 
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Jednocześnie zgodnie z § 31 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy wyklucza akcje z obrotu giełdowego: 
— jeżeli ich zbywalność stała się ograniczona, 
— na żądanie KNF zgłoszone zgodnie z przepisami Ustawy, 
— w przypadku zniesienia ich dematerializacji, 
— w przypadku wykluczenia ich z obrotu na rynku regulowanym przez właściwy organ nadzoru. 

Ponadto Zarząd Giełdy może wykluczyć akcje z obrotu giełdowego: 
— jeżeli przestały spełniać inne niż warunek nieograniczonej zbywalności warunki dopuszczenia do obrotu 

giełdowego, 
— jeżeli emitent uporczywie narusza przepisy obowiązujące na giełdzie, 
— na wniosek emitenta, 
— wskutek ogłoszenia upadłości emitenta albo w przypadku oddalenia przez sąd wniosku o ogłoszenie 
upadłości z powodu braku środków w majątku emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania, 
— jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu, 
— wskutek podjęcia decyzji o połączeniu emitenta z innym podmiotem, jego podziale lub przekształceniu, 
— jeżeli w ciągu ostatnich 3 miesięcy nie dokonano żadnych transakcji giełdowych na danym instrumencie 
finansowym, 
— wskutek podjęcia przez emitenta działalności zakazanej przez obowiązujące przepisy prawa, 
— wskutek otwarcia likwidacji emitenta. 

Zawieszenie obrotu akcjami na GPW lub ich wykluczenie z obrotu z któregokolwiek z powyższych powodów 
może wpłynąć niekorzystnie na ich płynność, a w konsekwencji może skutkować spadkiem ich wartości lub ceny. 
Nie ma pewności, że żadna z sytuacji opisanych powyżej nie wystąpi w przyszłości w odniesieniu do Akcji. 
 
Ryzyko związane z nabywaniem praw poboru Akcji Serii H 
Obrót prawami poboru będzie odbywać się zgodnie z regulacjami GPW. Warunkiem dopuszczenia praw poboru 
do obrotu na rynku regulowanym jest zatwierdzenie Prospektu Emisyjnego przez urząd KNF. Możliwość 
zbywania praw poboru przysługuje inwestorom, którzy posiadają w domu / biurze maklerskim otwarty rachunek 
papierów wartościowych, na którym zapisane są prawa poboru. 
Zwraca się inwestorom uwagę, że w przypadku potraktowania prawa poboru wyłącznie jako instrumentu 
o charakterze inwestycyjnym, po zakończeniu notowania praw poboru będą mieli jedynie możliwość jego 
wykonania, tj. złożenia skutecznego zapisu na akcje wraz z dokonaniem wpłaty na akcje. Niewykonane prawa 
poboru wygasają, co dla inwestora oznaczać będzie utratę środków finansowych zainwestowanych w nabycie 
praw poboru. 
 
Ryzyko związane z odmową lub opóźnieniem wprowadzenia Akcji Serii H lub Praw do Akcji do obrotu na 
rynku regulowanym oraz charakterem Praw do Akcji  
Dopuszczenie akcji oraz PDA do obrotu giełdowego wymaga spełnienia szeregu wymogów przewidzianych 
regulacjami GPW oraz KDPW. Niedopuszczenie akcji lub PDA do obrotu giełdowego lub opóźnienie w tym 
zakresie będzie mogło utrudnić bądź uniemożliwić ich zbycie po cenie odpowiadającej ich wartości rynkowej.  
Należy także zauważyć, że charakter obrotu Prawami do Akcji rodzi ryzyko, iż w sytuacji niedojścia do skutku 
emisji Akcji Serii H posiadacz PDA otrzyma jedynie zwrot środków w wysokości iloczynu liczby PDA znajdujących 
się na koncie inwestora oraz ceny emisyjnej jednej Akcji Serii H, co spowoduje, że w przypadku nabycia PDA na 
rynku po cenie wyższej od ceny emisyjnej Akcji, inwestorzy poniosą stratę. 
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3. Osoby odpowiedzialne za informacje zamieszczone w Prospekcie 
OŚWIADCZENIE OSÓB DZIAŁAJĄCYCH W IMIENIU EMITENTA JAKO PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO 
ZA INFORMACJE ZAMIESZCZONE W PROSPEKCIE 
 
Spółka Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. z siedzibą w Warszawie, będąc podmiotem odpowiedzialnym za 
informacje zamieszczone w niniejszym Prospekcie, oświadcza, że zgodnie z najlepszą wiedzą i przy dołożeniu 
należytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte w Prospekcie są prawdziwe, rzetelne i zgodne 
ze stanem faktycznym i że w Prospekcie nie pominięto żadnych faktów, które mogłyby wpływać na jego 
znaczenie. 

 
 

Polski Koncern Mięsny DUDA Spółka Akcyjna 
jako Emitent 

 
 

 
 

________________ 
Maciej Duda 

Prezes Zarządu 

 
_______________ 

Bogna Duda-
Jankowiak 
Wiceprezes 

Zarządu 

 
________________ 

Roman Miler 
 Wiceprezes 

Zarządu 
 

 
______________ 

Rafał Oleszak 
Wiceprezes 

Zarządu 

 
________________ 
Dariusz Formela 
Członek Zarządu 
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OŚWIADCZENIE OSÓB DZIAŁAJĄCYCH W IMIENIU OFERUJĄCEGO JAKO PODMIOTU 
ODPOWIEDZIALNEGO ZA INFORMACJE ZAMIESZCZONE W PROSPEKCIE 

 
Firma: IPOPEMA Securities S.A. 
Siedziba: Warszawa 
Adres: ul. Waliców 11, 00-851 Warszawa 
Numer telefonu: (+48 22) 236 92 00 
Numer telefaksu: (+48 22) 236 92 82 
e-mail: ipopema@ipopema.pl  
Adres internetowy: www.ipopema.pl  

 
W imieniu IPOPEMA Securities S.A. działają: 
Mariusz Piskorski Wiceprezes Zarządu 
Mirosław Borys Wiceprezes Zarządu 

 
IPOPEMA Securities S.A. jest odpowiedzialna za następujące części Prospektu: 1.8., 26., 27. (bez punktów 
26.11. i 26.14.) 
 
Oświadczenie osób działających w imieniu Oferującego 
Oświadczamy, że zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki 
stan, informacje zawarte w Prospekcie w częściach, za których sporządzenie jest odpowiedzialna IPOPEMA 
Securities S.A., są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym i że w tych częściach Prospektu nie 
pominięto niczego, co mogłoby wpływać na jego znaczenie. 
 
 
 

 
 
 
 

 

Mariusz Piskorski 
 
Wiceprezes Zarządu 
 

Mirosław Borys 
 
Wiceprezes Zarządu 
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OŚWIADCZENIE OSOBY DZIAŁAJĄCEJ W IMIENIU DORADCY PRAWNEGO JAKO PODMIOTU 
ODPOWIEDZIALNEGO ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE 
Firma: Spółka partnerska radców prawnych Biedecki Biedecki Olejnik 
Siedziba: Warszawa 
Adres: ul. Pańska 73 
Numer telefonu: + 48 (22) 314 75 90 
Numer telefaksu: + 48 (22) 314 75 99 
Adres poczty elektronicznej: office@bbolegal.pl 
Adres strony internetowej: www.bbolegal.pl 

 
W imieniu Doradcy Prawnego działa Ludomir Biedecki – radca prawny, partner. 
 
Odpowiedzialność Spółki partnerskiej radców prawnych Biedecki Biedecki Olejnik ograniczona jest do 
następujących części Prospektu: pkt 9.1.-9.4., 11., 25.  
 
 
Oświadczenie osób działających w imieniu Doradcy Prawnego: 
Oświadczam, że zgodnie z najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, 
informacje zawarte w Prospekcie w częściach, które sporządziła Spółka partnerska radców prawnych Biedecki 
Biedecki Olejnik są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym oraz że w ww. częściach Prospektu nie 
pominięto niczego, co mogłoby wpływać na ich znaczenie. 
 
 

 ____________________  
 Ludomir Biedecki 

Radca Prawny, Partner 
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4. Polityka Emitenta odnośnie do wypłaty dywidendy 
 
O wypłacie dywidendy z zysku netto osiągniętego przez Emitenta za dany rok obrotowy, a także o jej wysokości 
i terminie wypłaty decyduje w drodze uchwały Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Prawo do uczestniczenia 
w wypłacie dywidendy mają wszystkie akcje Spółki. Uchwały o podziale zysku netto podejmowane są przez 
akcjonariuszy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zwoływanym po zakończeniu każdego roku obrotowego.  
 
W okresie ostatnich 3 lat obrotowych Emitent dokonał podziału zysku w następujący sposób: 
 
− za rok obrotowy 2009 nie została wypłacona dywidenda, natomiast Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

postanowiło uchwałą nr 7/27/05/2010 z dnia 27 maja 2010 roku pokryć osiągniętą przez Spółkę w roku 
oborowym 2009 stratę w wysokości (w zaokrągleniu do 1 tysiąca złotych) 232.208.000 zł z kapitału 
zapasowego; 
 

− za rok obrotowy 2008 nie została wypłacona dywidenda, natomiast Zwyczajne Walne Zgromadzenie 
postanowiło uchwałą  nr 15/17/06/2009 z dnia 17 czerwca 2009 roku pokryć osiągniętą przez Spółkę 
w roku obrotowym 2008 stratę w wysokości (w zaokrągleniu do 1 tysiąca złotych) 48.712.000 zł z kapitału 
zapasowego; 

 
− za rok obrotowy 2007 nie została wypłacona dywidenda, natomiast Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

postanowiło uchwałą nr 14/25/06/2008 z dnia 25 czerwca 2008 r. o przeznaczeniu całości zysku netto 
w wysokości (w zaokrągleniu do 1 tysiąca złotych) 11.503.000 zł na kapitał zapasowy Spółki.  

 
Zgodnie z polityką dywidendy Emitenta, Zarząd nie będzie rekomendował Walnemu Zgromadzeniu 
przeznaczenia całości bądź części zysku na wypłatę dywidendy po każdym zakończonym roku obrotowym, do 
czasu w jakim będzie to możliwe przy uwzględnieniu realizacji strategii długoterminowego wzrostu wartości 
Grupy Emitenta, jej możliwości finansowych, w tym poziomu generowanego zysku netto, prowadzonej polityki 
inwestycyjnej oraz bieżących potrzeb kapitałowych, wskaźników zadłużenia oraz poziomu kapitałów rezerwowych 
Emitenta.  
 

5. Wybrane dane finansowe 
Prezentacja historycznych informacji finansowych PKM Duda S.A. została dokonana w oparciu o zbadane 
skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy PKM Duda, przygotowane zgodnie z Międzynarodowymi 
Standardami Sprawozdawczości Finansowej za lata obrotowe 2007-2009 oraz niezbadane dane za okres 
3 miesięcy zakończony 31.03.2010 r. wraz z danymi porównywalnymi. Poniżej przedstawiono dane za 2008 rok 
w dwóch wariantach, ze względu na dokonanie w 2009 r. korekty błędów lat ubiegłych. Szczegółowo 
wytłumaczono tę korektę w rozdziale 5.1. 
 

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (w tys. zł) I KW. 2010 I KW. 2009 2009 2008* 

Działalność kontynuowana     
Przychody netto ze sprzedaży  333 681 386 234 1 576 508 1 463 091 
Przychody ze sprzedaży produktów 184 446 202 453 810 155 789 053 
Przychody ze sprzedaży towarów i 
materiałów 149 235 183 781 766 353 674 038 
Koszty własne sprzedaży -283 854 -343 537 1 401 702 -1 274 918 
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów -158 518 -186 636 -727 921 -705 156 
Wartość sprzedanych towarów i materiałów -125 336 -156 901 -673 781 -569 762 
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 49 827 42 697 174 806 188 173 
Koszty sprzedaży -21 088 -22 776 -96 878 -88 882 
Koszty ogólnego zarządu -12 357 -14 014 -56 284 -56 662 
Pozostałe przychody operacyjne 2 913 2 954 30 990 64 904 
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Pozostałe koszty operacyjne -2 198 -2 445 -250 415 -24 476 
Udział w zyskach jednostek rozliczanych 
metodą praw własności 0 0 -768 66 
Koszty restrukturyzacji 0 0 -9 135  
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 17 097 6 416 -207 684 83 123 
Przychody finansowe 448 4 969 5 923 9 836 
Koszty finansowe -8 216 -60 012 -127 927 -112 004 
pozostałe zyski (straty) z inwestycji 0 0 2 137 2 236 
Zysk (strata) z działalności gospodarczej 9 329 -48 627 -327 551 -16 809 

Podatek dochodowy -1 448 3 907 19 979 -6 577 
Zysk (strata) netto z działalności 
kontynuowanej 7 881 -44 720 -307 572 -23 386 

Zysk (strata) netto przypadający 7 881 -44 720 -307 572 -23 386 

- akcjonariuszom mniejszościowym 85 130 259 251 

- akcjonariuszom podmiotu dominującego 7 796 -44 850 -307 831 -23 637 
* dane zaprezentowane jako dane porównywalne w sprawozdaniu finansowym Emitenta za 2009 r. 

 
 

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (w tys. zł) 2008 2007 

Przychody netto ze sprzedaży produktów, 
towarów i materiałów, w tym: 1 463 091 1 325 332 
Przychody netto ze sprzedaży produktów 789 053 724 251 
Przychody netto ze sprzedaży towarów i 
materiałów 674 038 601 081 
Koszty sprzedanych produktów, towarów i 
materiałów, w tym: 1 274 918 1 172 158 
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 705 156 641 721 
Wartość sprzedanych towarów i materiałów 569 762 530 437 
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 188 173 153 174 
Koszty sprzedaży 88 882 69 433 
Koszty ogólnego zarządu 56 662 47 884 
Zysk (strata) na sprzedaży 42 629 35 857 
Pozostałe przychody operacyjne 64 904 27 324 
Pozostałe koszty operacyjne 17 425 8 654 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 90 108 54 527 
Przychody finansowe 12 072 11 147 
Koszty finansowe 112 004 17 279 
Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części 
udziałów jednostek podporządkowanych 0 0 
Zysk (strata) z działalności gospodarczej -9 824 48 395 
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 
Odpis wartości firmy jednostek 
podporządkowanych 0 0 
Zysk (strata) brutto -9 824 48 395 
Podatek dochodowy 6 577 8 049 
Wynik jednostek sprzedanych - dział. 
zaniechanej 0 0 

Zysk (strata) netto -16 335 40 346 
Zyski (straty) przypadające udziałowcom 
mniejszościowym 251 282 
Zysk (strata) przypadający udziałowcom 
jednostki dominującej -16 586 40 064 
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SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ (w tys. zł) 31.03.2010 31.03.2009 31.12.2009 31.12.2008*
AKTYWA    
Aktywa trwałe 548 082 732 706 547 467 721 865 
Wartość firmy 108 084 154 125 108 086 154 125 
Wartości niematerialne  786 4 609 1 042 4 657 
Rzeczowe aktywa trwałe 381 606 432 765 379 967 428 253 
Trwałe aktywa biologiczne 9 778 6 145 10 123 5 872 
Nieruchomości inwestycyjne 17 814 103 829 17 810 103 829 
Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe 1 321 4 101 1 346 3 953 
Należności długoterminowe 0 0 0 83 
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 643 1 058 968 1 390 
Aktywa z tytułu odroczonego podatku 28 050 26 074 28 125 19 703 
Aktywa obrotowe 223 952 359 433 216 885 370 027 
Zapasy 44 015 75 513 43 108 85 447 
Aktywa biologiczne 30 919 48 444 23 746 51 045 
Należności z tytułu dostaw i usług 108 102 162 270 94 818 171 392 
Należności z tytułu bieżącego podatku 874 8 934 14 814 24 508 
Pozostałe należności krótkoterminowe 14 662 34 290 5 535 8 449 
Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe 509 7 079 496 2 959 
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 15 636 17 335 27 150 17 517 
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 9 235 5 568 7 218 8 710 
AKTYWA RAZEM 772 034 1 092 139 764 352 1 091 892 

* dane zaprezentowane jako dane porównywalne w sprawozdaniu finansowym Emitenta za 2009 r. 

 
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ (w tys. zł) 31.03.2010 31.03.2009 31.12.2009 31.12.2008*
PASYWA     
I. Kapitał własny 267 268 340 904 258 388 374 505 
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 265 830 339 404 257 035 373 135 
Kapitał podstawowy 226 423 97 300 226 423 97 300 
Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 204 140 180 556 204 140 179835 
Kapitał zapasowy 106 147 139 863 105 782 138465 
Kapitał z wyceny transakcji zabezpieczających -40 489 0 -36 634 
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych -18 437 -13 552 -19 436 -21 532 
Zyski zatrzymane -252 443 -24 274 -259 874 15 701 
- zysk (strata) z lat ubiegłych -260 239 20 576 47 957 39 338 
- zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 7 796 -44 850 -307 831 -23 637 
Udziały mniejszości 1 438 1 500 1 353 1 370 
II. Zobowiązania   504 766 751 235 505 964 717 387 
Zobowiązania długoterminowe 96 570 170 748 114 350 183 504 
Długoterminowe kredyty i pożyczki 68 552 102 861 73 274 131 417 
Zobowiązania długoterminowe z tytułu emisji dłużnych papierów 
wartościowych i leasingu finansowego 2 766 4 995 3 065 3 626 

Zobowiązania długoterminowe z tytułu pochodnych instrumentów finansowych 0 31 287 0 17 460 

Pozostałe zobowiązania długoterminowe 6 770 194 17 201 221 

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 927 10 490 2 527 10 021 

Rezerwy na zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 1 594 311 1 594 293 

Pozostałe rezerwy długoterminowe 527 449 1 064 449 

Przychody przyszłych okresów 14 434 20 161 15 625 20 017 

Zobowiązania krótkoterminowe 408 196 580 487 391 614 533 883 

Krótkoterminowe kredyty i pożyczki 240 609 350 913 243 341 274 072 
Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu emisji dłużnych papierów 
wartościowych i leasingu finansowego 2 325 2 925 2 583 52 618 

Inne zobowiązania finansowe 15 384 106 531 3 197 64 549 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 98 840 96 836 81 121 116 756 
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Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego 1 115 317 1 505 1 414 

Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 15 634 16 360 23 754 14 785 

Rezerwy na zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 995 0 2 579 1 508 

Pozostałe rezerwy krótkoterminowe 25 926 1 001 26 333 2 565 

Przychody przyszłych okresów 5 100 4 895 5 764 4 978 

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów 2 268 709 1 437 638 

PASYWA RAZEM 772 034 1 092 139 764 352 1 091 892 
* dane zaprezentowane jako dane porównywalne w sprawozdaniu finansowym Emitenta za 2009 r. 

 

BILANS (w tys. zł) 31.12.2008 31.12.2007
AKTYWA   
Aktywa trwałe 721 865 569 167 
Wartości niematerialne i prawne 4 657 2 324 
Wartość firmy jednostek 
podporządkowanych 154 125 165 438 
Rzeczowe aktywa trwałe 434 125 358 853 
Należności długoterminowe 1473 967 
Inwestycje długoterminowe 107 782 38 737 
Długoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe 19 703 2 848 
Aktywa obrotowe 377 078 310 481 
Zapasy 136 492 91 438 
Należności krótkoterminowe 220 110 186 390 
Inwestycje krótkoterminowe, w tym: 20 476 32 653 
środki pieniężne i inne aktywa 
pieniężne 17 517 25 662 
Krótkoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe 0 0 

AKTYWA RAZEM 1 098 943 879 648 
 
BILANS (w tys. zł) 31.12.2008 31.12.2007
PASYWA   
I. Kapitał własny 381 556 448 649 
1. Kapitał zakładowy 97 300 96 400 
2. Należne wpłaty na kapitał 
zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 
3. Akcje (udziały) własne (wielkość 
ujemna) 0 0 
4. Kapitał zapasowy 318 300 298 183 
5. Kapitały mniejszości 1 370 1 119 
6. Kapitał z aktualizacji wyceny -58 166 0 
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych 39 338 12 883 
8. Zysk (strata) netto -16 586 40 064 
II. Zobowiązania i rezerwy na 
zobowiązania 717 387 430 999 
1. Rezerwy na zobowiązania 14 836 3 970 
2. Zobowiązania długoterminowe 155 136 106 838 
3. Zobowiązania krótkoterminowe 521 782 295 261 
4. Rozliczenia międzyokresowe 25 633 24 930 

PASYWA RAZEM 1 098 943 879 648 
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5.1 Wyjaśnienie różnic pomiędzy skonsolidowanym, zaudytowanym 
sprawozdaniem finansowym za rok 2008 i danymi prezentowanymi za 
2008 r. jako dane porównywalne w sprawozdaniu finansowym za 2009 r.  

W 2009 r. w pozycji „Pozostałe koszty operacyjne” Grupa dokonała korekty błędów lat ubiegłych polegających na 
odpisaniu należności z tytułu VAT w spółkach zależnych na Ukrainie w wysokości 7.051 tys. zł, skutkiem czego 
kapitał własny Grupy na 31.12.2008 roku zmniejszył się z 381.556 tys. zł do 374.505 tys. złotych. Strata netto 
Grupy za 2008 rok zwiększyła się z 16.335 tys. zł do 23.386 tys. złotych. Emitent pragnie wskazać, że korekty 
błędów lat ubiegłych zostały objęte zbadanym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Spółki za 2009 r. 

 
 

Wyszczególnienie 
Stara wersja Nowa wersja  
od 01.01. do 
31.12.2008 

od 01.01 do 
31.12.2008 

Różnica 

Działalność kontynuowana  
Przychody ze sprzedaży 1 463 091 1 463 091 0
Przychody ze sprzedaży produktów i usług 789 053 789 053 0
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 674 038 674 038 0
Koszt własny sprzedaży -1 274 918 -1 274 918 0
Koszt sprzedanych produktów i usług -705 156 -705 156 0
Koszt sprzedanych towarów i materiałów -569 762 -569 762 0
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 188 173 188 173 0
Koszty sprzedaży -88 882 -88 882 0
Koszty ogólnego zarządu -56 662 -56 662 0
Pozostałe przychody operacyjne 64 904 64 904 0
Pozostałe koszty operacyjne -17 425 -24 476 -7 051
Udział w zyskach jednostek rozliczanych metodą praw własności 66 -66
Koszty restrukturyzacji   
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 90 108 83 123 -6 985
Przychody finansowe 12 072 9 836 2 236
Koszty finansowe -112 004 -112 004 0
Pozostałe zyski (straty) z inwestycji 2 236 -2 236
Zysk (strata) przed opodatkowaniem -9 824 -16 809 -6 985
Podatek dochodowy -6 577 -6 577 0
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej -16 335 -23 386 -7 051
Zysk (strata) netto -16 335 -23 386 -7 051
Zysk (strata) netto przypadający: -16 335 -23 386 - 7 051
- akcjonariuszom podmiotu dominującego -16 586 -23 637 -7 051
- akcjonariuszom mniejszościowym 251 251 
 
 
Różnice w poniższych pozycjach wynikają z innego podejścia prezentacyjnego rachunku zysków i strat, nie 
korygują natomiast wyniku 2009 roku: 

•  Udział w zyskach jednostek rozliczanych metodą praw własności, 

•  Przychody finansowe, 

•  Pozostałe zyski (straty) z inwestycji. 
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6. Analiza sytuacji finansowej i wyników działalności oraz perspektyw 
rozwoju Emitenta 

Wprowadzenie 
Analiza zarządzania zasobami finansowymi Grupy Kapitałowej Emitenta została przeprowadzona na podstawie: 

− skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2010 r., 
sporządzonego według MSSF; 

− zbadanego, skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2009 r., sporządzonego według MSSF; 

− zbadanego, skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2008 r., sporządzonego według MSSF; 

− zbadanego, skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2007 r., sporządzonego według MSSF. 
 
Podsumowanie 
W analizowanym okresie Grupa Kapitałowa Emitenta realizowała dynamiczny wzrost przychodów ze sprzedaży, 
zarówno poprzez wzrost organiczny, jak i dzięki przejęciom spółek działających w branży produkcji i handlu 
mięsem i jego przetworami. W 2007 roku skonsolidowane przychody Grupy PKM Duda wyniosły 
1 325 332 tys. zł, a następnie w 2008 roku wzrosły o 10,4% do poziomu 1 463 091 tys. złotych. W 2009 roku 
skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Emitenta wyniosły 1 576 508 tys. zł, co w porównaniu 
z analogicznym okresem roku 2008 oznacza wzrost o 7,8%. W pierwszym kwartale 2010 roku skonsolidowane 
przychody Grupy PKM Duda wyniosły 333 681 tys. zł, co oznaczało spadek o 13,6% w porównaniu 
z analogicznym okresem roku poprzedniego.  
 
Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej w 2007 roku wyniósł 40 064 tys. zł, w 2008 Grupa 
Kapitałowa Emitenta zanotowała stratę netto przypadającą akcjonariuszom jednostki dominującej, która wyniosła 
16 586 tys. zł, natomiast w 2009 r. strata netto przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej Grupy 
Kapitałowej Emitenta wyniosła 307 831 tys. złotych. W pierwszym kwartale 2010 roku Grupa PKM Duda 
odnotowała zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej w wysokości 7 796 tys. złotych. 
 
Porównanie wyników osiągniętych w latach 2007-2009  
 
Przychody 
Przychody ze sprzedaży produktów w 2007 r. wyniosły 724 251 tys. zł i wzrosły o 16,2% w porównaniu do 
analogicznego okresu roku poprzedniego. Wzrost przychodów ze sprzedaży produktów, pomimo ograniczenia 
eksportu będącego wynikiem niekorzystnego kształtowania się kursu walutowego, był w głównej mierze wynikiem 
objęcia konsolidacją przychodów grupy Rosan Agro (od 24 kwietnia 2007 r.), przychodów ze sprzedaży 
produktów Stół Polski (od 1 marca 2007 r.), jak również przekwalifikowania przychodów Eurosmak za okres 12 
miesięcy. Główną przyczyną ograniczenia dalszego wzrostu przychodów ze sprzedaży był wzrost importu mięsa 
do Polski z innych krajów UE, z uwagi na korzystne relacje kursu walutowego i znaczną nadprodukcję mięsa 
w tych krajach (głównie w Danii i Niemczech). Na wzrost przychodów ze sprzedaży towarów Grupy PKM Duda 
o 43,9% główny wpływ miało objęcie konsolidacją przychodów ze sprzedaży towarów Stół Polski. 
W 2008 r. przychody ze sprzedaży produktów wzrosły w porównaniu z rokiem 2007 o kolejne 8,9% do poziomu 
789 053 tys. zł, podczas gdy wzrost przychodów ze sprzedaży towarów wyniósł 12,1% (do poziomu 
674 038 tys. zł). Wzrost sprzedaży produktów wynikał ze zwiększenia mocy ubojowych w zakładzie w Grąbkowie 
(o ok. 30% od września 2008 r.), a także istotnego zwiększenia poziomu przychodów eksportowych, co miało 
wpływ również na wzrost przychodów ze sprzedaży towarów.  
W 2009 r. przychody ze sprzedaży produktów wzrosły o 2,7% z poziomu 789 053 tys. zł w 2008 r. do 
810 155 tys. złotych. Natomiast przychody ze sprzedaży towarów wzrosły o 13,7% z poziomu 674 038 tys. zł do 
766 353 tys. złotych. Na poziom przychodów ze sprzedaży produktów największy wpływ miał ponownie wzrost 
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poziomu ubojów trzody chlewnej, a także wzrost cen produktów mięsnych. Dodatkowo należy podkreślić 
znaczący wzrost przychodów Grupy CM Makton w 2009 r. 
W pierwszym kwartale 2010 roku przychody ze sprzedaży produktów wyniosły 184 446 tys. zł, co oznacza 
spadek o 8,9% w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. Przychody z tytułu sprzedaży 
towarów spadły w pierwszym kwartale 2010 r. o 18,8% do poziomu 149 235 tys. zł w porównaniu do pierwszego 
kwartału 2009 roku. Główną przyczyną spadku przychodów była stabilizacja cen zakupu żywca wieprzowego 
oraz cen sprzedaży półtusz i mięs na niskim poziomie, co było spowodowane ograniczeniem popytu krajowego 
oraz wzmożonym importem. Dodatkowo negatywny wpływ na wartość przychodów Grupy Kapitałowej Emitenta 
miał spadek przychodów eksportowych oraz spadek przychodów grupy dystrybucyjnej Makton wywołany długą 
zimą.      
Koszty działalności operacyjnej 
Wraz ze wzrostem przychodów Emitent odnotował także istotny wzrost poziomu kosztów działalności 
operacyjnej. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów wzrósł z 641 721 tys. zł w 2007 r. do 705 156 tys. zł 
w roku 2008. Natomiast w 2009 r. koszt sprzedanych produktów i usług wyniósł 727 921 tys. zł i był o 3,2% 
wyższy niż w analogicznym okresie 2008 r. Wartość sprzedanych towarów i materiałów wzrosła z poziomu 
530 437 tys. zł w 2007 r. do 569 762 tys. zł w 2008 r., natomiast w 2009 r. wyniosła 673 781 tys. zł (wzrost 
o 18,3% w stosunku do 2008 r.). Pozwoliło to Emitentowi na osiągnięcie marży brutto na sprzedaży na poziomie 
11,6% w roku 2007. Jednak wpływ na wysokość tej marży miała niekorzystna sytuacja na unijnym rynku mięsa 
(nadprodukcja), umocnienie złotego oraz wzrost kosztów wynagrodzeń w 2007 r. Z kolei poprawa czynników 
zewnętrznych (ograniczenie podaży na rynku mięsa i stopniowe osłabianie się złotego, co sprzyjało eksportowi) 
oraz dalsze zwiększanie mocy zakładu w Grąbkowie (od września 2008 r.), a także zmiany struktury zakupu 
surowca (większy udział dostaw z własnych ferm) pozwoliły na zwiększenie marży brutto w 2008 r. do poziomu 
12,9%. W wyniku trudnej sytuacji rynkowej w 2009 r. oraz zakłóceń działalności związanych z prowadzonym 
postępowaniem naprawczym marża brutto na sprzedaży spadła do 11,1%. W pierwszym kwartale 2010 roku 
koszt wytworzenia sprzedanych produktów wyniósł 158 518 tys. zł, co oznaczało spadek o 15,1% w porównaniu 
do analogicznego okresu roku poprzedniego. Natomiast wartość sprzedanych towarów i materiałów w pierwszym 
kwartale 2010 roku spadła do poziomu 125 336 tys. zł, czyli o 20,1% względem trzech pierwszych miesięcy 2009 
roku. W efekcie Grupa Kapitałowa Emitenta zrealizowała w pierwszym kwartale 2010 roku marżę brutto na 
sprzedaży w wysokości 14,9%, co oznacza istotną poprawę w porównaniu z 11,1% dla analogicznego okresu 
roku poprzedniego. Poprawa rentowności brutto na sprzedaży była efektem m.in. realizacji programu 
restrukturyzacji DUDA 2012.       
Koszty sprzedaży wzrosły z poziomu 69 433 tys. zł w roku 2007 do 88 882 tys. zł w roku 2008, natomiast 
w 2009 r. wyniosły 96 878 tys. złotych. W relacji do przychodów ze sprzedaży stanowiło to 5,2% w 2007 r., 6,1% 
w roku 2008 oraz 6,1% w 2009 r. W porównywalnym okresie 2009 roku koszty sprzedaży wyniosły 22 776 tys. 
i stanowiły 5,9% w relacji do przychodów ze sprzedaży. Natomiast w pierwszym kwartale 2010 roku koszty 
sprzedaży stanowiły 6,3% przychodów ze sprzedaży i wyniosły 21 088 tys. złotych. Koszty ogólnego zarządu 
wyniosły w 2007 r. 47 884 tys. zł i 56 662 tys. zł w roku 2008, oraz 56 284 tys. zł w 2009 roku. Stanowiło to 3,6% 
przychodów w 2007 r. i 3,9% w 2008 r., oraz 3,6% w 2009 r. W pierwszym kwartale 2010 roku koszty ogólnego 
zarządu spadły do 12 357 tys. zł w porównaniu do 14 014 tys. zł w pierwszym kwartale 2009 roku. W relacji do 
przychodów ze sprzedaży oznaczało to natomiast wzrost z 3,6% do 3,7%. Wzrost powyższych kosztów był 
wynikiem znacznego zwiększenia skali działalności Grupy Kapitałowej Emitenta. Należy również podkreślić, że 
w roku 2007 w kosztach ogólnego zarządu Emitent uwzględniał koszty związane z programem opcyjnym dla 
kluczowych pracowników (ok. 6 mln zł rocznie). Z kolei w 2009 r. i w pierwszym kwartale 2010 roku widoczny jest 
spadek kosztów ogólnego zarządu i stabilizacja kosztów sprzedaży, co było wynikiem m.in. prowadzonej 
restrukturyzacji operacyjnej.  
Pozostałe przychody operacyjne / pozostałe koszty operacyjne 
Na pozostałe przychody operacyjne Emitenta w latach 2007-2009 składały się m.in. rozliczane dotacje w ramach 
programów SAPARD i SPO. Łączne pozostałe przychody operacyjnie wyniosły 27 324 tys. zł w 2007 r. Wzrost tej 
grupy przychodów do poziomu 64 904 tys. zł w 2008 r. wynikał przede wszystkim z przeszacowania wartości 
nieruchomości. W 2009 r. Emitent zanotował pozostałe przychody operacyjne na poziomie 30 990 tys. zł, z czego 
6 376 tys. zł dotyczyło dotacji, 4 154 tys. zł stanowił zysk ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych, a 9 154 
tys. zł stanowił wynik z dekonsolidacji jednostki zależnej. W pierwszym kwartale 2010 roku pozostałe przychody 
operacyjne wyniosły 2 913 tys. zł, co stanowiło nieznaczny spadek względem 2 954 tys. zł w analogicznym 
okresie roku poprzedniego. 
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Wartość pozostałych kosztów operacyjnych w 2007 r. wyniosła 8 654 tys. zł, na co w głównej mierze złożyły się 
aktualizacja wartości aktywów niefinansowych w kwocie 2 110 tys. zł oraz utworzone rezerwy w kwocie 2 832 tys. 
złotych. Znaczący wzrost pozostałych kosztów operacyjnych do poziomu 17 425 tys. zł w 2008 r. był związany 
z premiami marketingowymi (4 108 tys. zł) oraz niedoborami inwentaryzacyjnymi i stratami towarów i materiałów 
(łącznie 2 838 tys. zł). W 2009 r. pozostałe koszty operacyjne wyniosły 250 415 tys. złotych. Największy wpływ na 
to miały jednorazowe zdarzenia związane z ujęciem w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym odpisów 
aktualizacyjnych wartości inwestycji długoterminowych (88 074 tys. zł), odpisów aktualizacyjnych wartości firmy 
(46 039 tys. zł), odpisów na rzeczowy majątek trwały (41 486 tys. zł), odpisów majątku obrotowego (8 865 tys. zł) 
oraz odpisów należności (30 541 tys. zł). W pierwszym kwartale 2010 roku pozostałe koszty operacyjne wyniosły 
2 198 tys. zł, co oznaczało nieznaczny spadek z 2 445 tys. zł w porównywalnym okresie roku poprzedniego.  
Wynik operacyjny Emitenta w 2007 r. wyniósł 54 527 tys. zł, a następnie wzrósł do poziomu 90 108 tys. zł w roku 
2008. Przełożyło się to na wzrost marży operacyjnej z poziomu 4,1% w 2007 r. do poziomu 6,2% w roku 2008. 
Natomiast w 2009 r. strata operacyjna wyniosła -207 684 tys. złotych. W pierwszym kwartale 2010 r. zysk 
z działalności operacyjnej wyniósł 17 097 tys. zł, a marża operacyjna 5,1%. Oznaczało to wzrost z odpowiednio 
6 416 tys. zł i 1,7% odnotowanych w pierwszym kwartale roku poprzedniego. 
Przychody i koszty finansowe 
Wartość przychodów finansowych w 2007 r. wyniosła 11 147 tys. zł, na co główny wpływ miał zysk ze zbycia 
inwestycji (4 161 tys. zł) oraz przychody z tytułu różnic kursowych i rozliczenia transakcji terminowych. W 2008 r. 
łączne przychody finansowe wyniosły 12 072 tys. zł, głównie za sprawą dodatnich różnic kursowych i rozliczenia 
transakcji terminowych. W 2009 r. wartość przychodów finansowych wyniosła 5 923 tys. zł, głównie za sprawą 
aktualizacji wartości inwestycji (4 350 tys. zł). W pierwszym kwartale 2010 r. wartość przychodów finansowych 
wyniosła 448 tys. zł w porównaniu do 4 969 tys. zł w analogicznym okresie roku poprzedniego. 
W roku 2007 wartość kosztów finansowych ukształtowała się na poziomie 17 279 tys. zł, z czego blisko 3/4 
stanowiły odsetki od kredytów i pożyczek. Znaczący wzrost kosztów finansowych w 2008 r. do poziomu 
112 004 tys. zł wynikał przede wszystkim z wyceny transakcji terminowych, a także z odpisu wartości firmy 
jednostek podporządkowanych. W 2009 r. koszty finansowe wyniosły 127 927 tys. zł, z czego 21 310 tys. zł 
stanowiły odsetki i prowizje z tytułu kredytów i pożyczek, a 94 824 tys. zł stanowiło księgowe rozliczenie wyceny 
transakcji terminowych. Wartość kosztów finansowych w pierwszym kwartale 2010 r. wyniosła 8 216 tys. zł 
w porównaniu do 60 012 tys. zł w ciągu pierwszych trzech kwartałów roku poprzedniego. 
Podatek dochodowy 
W 2007 r. podatek dochodowy wynosił 8 049 tys. zł, a efektywna stopa podatkowa wyniosła 16,6%. Niższa 
efektywna stopa podatkowa, niż obowiązujące w Polsce 19%, wynika głównie z faktu, iż zyski spółek rolnych 
należących do Emitenta nie podlegają opodatkowaniu. Ponadto należy mieć na uwadze, że stawka podatku 
dochodowego CIT na Ukrainie wynosi 25%. W 2008 r., pomimo straty zanotowanej przez Spółkę, podatek 
dochodowy zapłacony przez pozostałe spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Emitenta wyniósł 6 577 tys. 
złotych. W 2009 r. podatek dochodowy wyniósł -19 979 tys. zł, głownie na skutek różnic przejściowych (podatek 
odroczony) powstałych w związku ze stratą powstałą w wyniku dokonania rezerw i odpisów (26 377 tys. zł). 
W pierwszym kwartale 2010 r. podatek dochodowy wyniósł 1 448 tys. zł, w porównaniu z -3 907 tys. zł 
w analogicznym okresie roku poprzedniego. 
Wynik netto 
W 2007 r. zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wynosił 40 064 tys. złotych. Natomiast 
zarówno w roku 2008, jak i w roku 2009 Emitent zanotował stratę netto przypadającą akcjonariuszom jednostki 
dominującej w wysokości odpowiednio 16 586 tys. zł oraz 307 831 tys. złotych. W pierwszym kwartale 2010 r. 
Emitent odnotował zysk netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego w wysokości 7 796 tys. zł 
w porównaniu do straty w wysokości 44 850 tys. zł przypadającej akcjonariuszom podmiotu dominującego 
w ciągu pierwszego kwartału 2009 roku.    

6.1 Analiza rentowności, płynności oraz struktury aktywów i pasywów  
Analiza rentowności 
Na spadek rentowności na wszystkich analizowanych poziomach w 2007 r. wpływ miały głównie czynniki 
zewnętrzne: nadprodukcja na unijnym rynku mięsa, umocnienie się złotego w stosunku do EUR i USD oraz 
ogólnokrajowy wzrost kosztów wynagrodzeń. Ponadto na obniżenie rentowności wpłynęła konsolidacja wyników 
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spółki Stół Polski (od 1 marca 2007 r.) działającej głównie w segmencie dystrybucyjnym, charakteryzującym się 
niższymi wskaźnikami rentowności. W 2008 r. poprawa czynników zewnętrznych oraz dalsze zwiększanie mocy 
uboju w połączeniu ze zmianą struktury zakupu surowca pozwoliły na poprawę rentowności na poziomie zysku 
brutto ze sprzedaży, a przeszacowanie wartości nieruchomości wpłynęło na poprawę marży operacyjnej. Niestety 
strata na transakcjach terminowych wpłynęła na ujemny poziom rentowności netto. Trudna sytuacja rynkowa 
w 2009 r. oraz zakłócenia działalności związane z prowadzonym postępowaniem naprawczym wpłynęły na 
obniżenie rentowności na brutto sprzedaży do poziomu 11,1%. Ponadto Emitent poniósł w 2009 r. koszty 
związane z restrukturyzacją, dokonał znaczących odpisów na nieruchomościach inwestycyjnych przeznaczonych 
do sprzedaży oraz utworzył rezerwy oraz inne odpisy, które w 2009 r. obciążyły jednorazowo pozostałe koszty 
operacyjne kwotą 244,6 mln złotych. W związku z tym w 2009 r. Emitent odnotował rentowność na działalności 
operacyjnej na poziomie -13,2%. Skonsolidowane wyniki zostały dodatkowo obniżone m.in. poprzez rozpoznane 
w I półroczu 2009 r. straty na walutowych transakcjach terminowych. W pierwszym kwartale 2010 r. Emitent 
odnotował poprawę rentowności na wszystkich analizowanych poziomach w porównaniu do analogicznego 
okresu roku poprzedniego, co było efektem programu restrukturyzacji DUDA 2012. Rentowność brutto na 
sprzedaży wyniosła 14,9%, rentowność na działalności operacyjnej 5,1%, a rentowność netto 2,4% w porównaniu 
do odpowiednio 11,1%, 1,7% oraz -11,6% odnotowanych w ciągu trzech pierwszych miesięcy 2009 roku. 
Straty netto zanotowane w 2008 r. i 2009 r. przełożyły się na ujemne poziomy wskaźników ROE i ROA w tych 
okresach. 
Podstawowe wskaźniki Grupy Kapitałowej PKM Duda S.A. 

  31.03.2010 31.03.2009 2009 2008* 2008 2007 
Rentowność brutto na sprzedaży  14,9% 11,1% 11,1% 12,9% 12,9% 11,6% 
Rentowność na działalności operacyjnej 5,1% 1,7% -13,2% 5,7% 6,2% 4,1% 
Rentowność netto 2,4% -11,6% -19,5% -1,6% -1,1% 3,0% 
Stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE)** -97,2% b.d. -3,9% 11,3% 
Stopa zwrotu z aktywów (ROA)** -33,2% b.d. -1,7% 5,5% 

* dane zaprezentowane jako dane porównywalne w sprawozdaniu finansowym Emitenta za 2009 r. 
**wskaźniki ROE i ROA liczone dla średnich wielkości odpowiednio kapitału własnego i aktywów w danym okresie rocznym. 

 

Ocena rentowności została dokonana w oparciu o niżej zdefiniowane wskaźniki: 

- rentowność sprzedaży – zysk ze sprzedaży / przychody ze sprzedaży, 
- rentowność na działalności operacyjnej – zysk operacyjny / przychody ze sprzedaży, 
- rentowność sprzedaży netto – zysk netto / przychody ze sprzedaży, 
- stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE) – zysk netto / średnia wartość kapitału własnego w okresie, 
- stopa zwrotu z aktywów (ROA) – zysk netto / średnia wartość aktywów w okresie. 
 
Suma bilansowa, aktywa i pasywa 
W analizowanym okresie nastąpił spadek wartości aktywów trwałych z 569 167 tys. zł na koniec 2007 r. do 
547 467 tys. zł na koniec 2009 r., głównie w wyniku dokonania jednorazowych odpisów aktywów w 2009 r. Na 
koniec pierwszego kwartału 2010 r. wartość aktywów trwałych Emitenta wyniosła 548 082 tys. złotych. 
Jednocześnie wzrósł udział tej kategorii aktywów w strukturze bilansu – z poziomu 64,7% na koniec 2007 r. do 
71,6% na dzień 31.12.2009 r. Na koniec pierwszego kwartału 2010 r. udział aktywów trwałych w strukturze 
bilansu wyniósł 71,0%. Najistotniejszym elementem aktywów trwałych są rzeczowe aktywa trwałe, które, łącznie  
z trwałymi aktywami biologicznymi, na koniec 2009 r. stanowiły 71,3% aktywów trwałych.  
Poziom aktywów obrotowych obniżył się z 310 481 tys. zł w 2007 r. do 216 885 tys. zł na koniec 2009 r. 
W 2009 r. Emitent upłynnił część zapasów oraz skrócił czas realizacji należności, dzięki czemu aktywa obrotowe 
zmalały z 370 027 tys. zł na dzień 31.12.2008 r. do 216 885 tys. zł na dzień 31.12.2009 r. Na koniec pierwszego 
kwartału 2010 r. wartość aktywów obrotowych Grupy Kapitałowej Emitenta wyniosła 223 952 tys. złotych. W 2009 
roku główną pozycję aktywów obrotowych stanowiły należności z tytułu dostaw i usług (44% aktywów 
obrotowych) oraz zapasy i aktywa biologiczne (31% aktywów obrotowych).  
Wraz z rozbudową Grupy Kapitałowej Emitent zanotował wzrost poziomu kapitału własnego, który na koniec 
2007 r. osiągnął poziom  448 649 tys. zł (głównie za sprawą podwyższenia kapitału i zatrzymania zysku). 
W wyniku straty poniesionej w 2008 r. oraz aktualizacji wyceny transakcji terminowych łączna wartość kapitału 
własnego spadła na koniec 2008 r. do 381 556 tys. złotych. W 2009 r. Emitent odnotował istotną stratę netto 
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(307,8 mln zł) oraz dokonał podwyższenia kapitału własnego w ramach postępowania naprawczego na kwotę 
155,2 mln zł, w związku z tym wielkość kapitałów własnych na koniec roku wyniosła 258 388 tys. złotych. Na 
koniec pierwszego kwartału 2010 roku wielkość kapitałów własnych wyniosła 267 268 tys. złotych. 
Na wzrost wartości zobowiązań i rezerw na zobowiązania z poziomu 430 999 tys. zł na koniec 2007 r. do 
poziomu 717 387 tys. zł na koniec 2008 roku największy wpływ miała większa wartość zobowiązań 
krótkoterminowych – kredytów i pożyczek (wzrost z poziomu 152 827 tys. zł na koniec 2007 r. do 274 072 tys. zł 
na koniec 2008 r.), emisja obligacji w 2007 r. (50 000 tys. zł) oraz wzrost zobowiązań handlowych w związku 
z większą skalą działalności Grupy Kapitałowej Emitenta (wzrost z 73 526 tys. zł na koniec 2007 r. do poziomu 
116 756 tys. zł na koniec 2008 r.), a także wpływ rozliczenia transakcji terminowych. Na koniec 2009 r. wartość 
zobowiązań krótkoterminowych spadła do poziomu 391 614 tys. zł z poziomu 521 782 tys. zł na koniec 2008 r., 
głównie na skutek konwersji zadłużenia krótkoterminowego na Akcje Serii I w ramach postępowania 
naprawczego (kwota 155 195 tys. zł). Jednocześnie Grupa PKM Duda zanotowała spadek wartości zobowiązań 
długoterminowych (głównie kredytów i pożyczek) z 155 136 tys. zł na koniec 2008 r. do poziomu 114 350 tys. zł 
na koniec 2009 r. Na koniec pierwszego kwartału 2010 r. Emitent odnotował spadek zobowiązań 
długoterminowych do wysokości 96 570 tys. zł oraz wzrost zobowiązań krótkoterminowych do poziomu 
408 196 tys. złotych.  
Wskaźniki płynności 

 31.03.2010 31.03.2009 31.12.2009 31.12.2008* 31.12.2008 31.12.2007 
Płynność bieżąca (x) 0,55 0,62 0,55 0,69 0,72 1,05 

Płynność szybka (x) 0,37 0,41 0,38 0,44 0,46 0,74 

Płynność natychmiastowa (x) 0,04 0,03 0,07 0,03 0,03 0,09 
Rotacja zapasów i aktywów biologicznych  
(w dniach) 19,1 30,3 23,5 b.d. 28,5 22,5 
Rotacja należności (w dniach) 27,4 38,9 22,9 b.d. 40,7 34,9 

Rotacja zobowiązań (w dniach) 24,3 24,9 22,7 b.d. 23,8 17,7 
* dane zaprezentowane jako dane porównywalne w sprawozdaniu finansowym Emitenta za 2009 r. 

 

Ocena płynności Emitenta została dokonana w oparciu o niżej zaprezentowane wskaźniki: 

- płynność bieżąca – aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe, 
- płynność szybka – (aktywa obrotowe – zapasy i aktywa biologiczne) / zobowiązania krótkoterminowe, 
- płynność natychmiastowa – środki pieniężne i ich ekwiwalenty / zobowiązania krótkoterminowe, 
- rotacja zapasów w dniach – (średni stan zapasów i aktywów biologicznych na koniec i na początek okresu / przychody ze sprzedaży w okresie) x  

liczba dni w okresie, 
- rotacja należności w dniach – (średni stan należności handlowych w okresie / przychody ze sprzedaży w okresie) x liczba dni w okresie, 
- rotacja zobowiązań w dniach – (średni stan zobowiązań handlowych w okresie / przychody ze sprzedaży w okresie) x liczba dni w okresie. 
 
W analizowanym okresie wskaźniki płynności ulegały pogorszeniu. W szczególności w 2009 r. Emitent 
dokonywał upłynniania zapasów oraz realizował szybciej należności w celu uwolnienia kapitału obrotowego.  

6.2 Wynik operacyjny 
W latach objętych historycznymi informacjami finansowymi na działalność Emitenta i jego wyniki główny wpływ 
miały następujące czynniki. 
Transakcje przejęć 
W ramach rozwoju prowadzonej działalności Emitent dokonywał wielu transakcji przejęć podmiotów działających 
w różnych segmentach rynku mięsnego i obecnie Grupa Kapitałowa Emitenta składa się z ponad 30 podmiotów. 
W latach 2006-2009 skonsolidowane przychody ze sprzedaży Emitenta wzrosły o ponad 41%, co przede 
wszystkim było spowodowane włączaniem do Grupy Kapitałowej Emitenta kolejnych podmiotów oraz ich 
rozwojem organicznym. Należy przy tym dodać, że Emitent dokonywał integracji zarówno pionowej (skutkującej 
wzrostem skonsolidowanej marży), jak i poziomej (skutkującej wzrostem obrotów). Ponadto w 2007 r. Emitent 
przejął kontrolę nad grupą Rosan Agro – pionowo zintegrowanym holdingiem z branży mięsnej działającym na 
rynku ukraińskim – i tym samym znacznie zwiększył siłę ekspansji na tamtym rynku.  
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Rozwój poprzez transakcje przejęć generował również bieżące koszty związane z realizacją tych transakcji, 
a także z integracją przejętych podmiotów z Grupą Kapitałową Emitenta. Emitent nie jest jednak w stanie 
oszacować skali tych kosztów w poszczególnych latach ani wpływu włączania do Grupy tych spółek oraz synergii 
na wynik operacyjny. 
Kształtowanie się podaży oraz cen żywca wieprzowego 
Wyniki finansowe Emitenta zależą w znacznej mierze od podaży i cen żywca wieprzowego. Znaczne umocnienie 
kursu złotego, w szczególności w 2007 r., przyczyniło się do zwiększenia skali importu tuczników, półtusz oraz 
mięsa wieprzowego z krajów Unii Europejskiej, co doprowadziło do spadku cen żywca. Przy szybko rosnących 
cenach pasz, hodowla trzody chlewnej w Polsce stała się mało opłacalna. To z kolei doprowadziło do znacznego 
zmniejszenia pogłowia trzody chlewnej w Polsce. Zmniejszone pogłowie spowodowało wzrost cen żywca 
wieprzowego (od maja 2008 roku do III kw. 2009 r.). Niemniej jednak Emitent stale zwiększa własną produkcję 
trzody chlewnej, co pozwala na częściowe złagodzenie wpływu wzrostu rynkowych cen żywca, a także umożliwia 
pełniejsze wykorzystanie zwiększonych (od września 2008 r.) mocy ubojowych w zakładzie w Grąbkowie.  
Wahania cen zbóż 
W ramach segmentu rolnego Emitent zajmuje się produkcją roślinną zarówno w Polsce, jak i na Ukrainie. Istotne 
wahania światowych cen zbóż, które były przedmiotem obsiewów, miały wpływ na wyniki osiągane przez Grupę 
Kapitałową Emitenta. W 2007 r. linia biznesowa produkcji roślinnej wpłynęła na zwiększenie skonsolidowanego 
wyniku operacyjnego, podczas gdy w 2008 r. i w 2009 r. linia ta (w szczególności wynik operacyjny produkcji 
roślinnej zebranej na Ukrainie) miała negatywny wpływ na skonsolidowany wynik operacyjny.  
Wahania kursu walutowego 
W 2007 r. do pierwszej połowy 2008 r. widoczna była tendencja umacniania się złotego w stosunku do euro 
i dolara amerykańskiego. Powodowała ona zmniejszanie się opłacalności eksportu dla Emitenta oraz ułatwiała 
import tanich mięs na rynek polski, głównie przez podmioty zagraniczne. Emitent wykorzystywał tendencje 
panujące na rynku walutowym poprzez import wybranych asortymentów, a tym samym starał się naturalnie 
zabezpieczyć przed wpływem wahań kursu walutowego poprzez pokrycie wpływów z eksportu wydatkami na 
zakup towarów i materiałów z importu. Od połowy 2008 r. do połowy 2009 r. zaobserwować można było utratę 
wartości złotego względem dolara i euro, co przełożyło się na poprawę konkurencyjności eksportu, jak i spadek 
opłacalności importu mięs i jego pochodnych do Polski. Trudno jest jednak ocenić dokładnie wpływ umacniania 
się, a następnie osłabiania kursu złotego w stosunku do euro i dolara na wyniki operacyjne osiągane przez Grupę 
Kapitałową Emitenta.  
Wejście Polski do UE 
W maju 2004 r. Polska przystąpiła do Unii Europejskiej. W następstwie tego wydarzenia miał miejsce wzrost cen 
żywca wieprzowego oraz mięsa i jego przetworów oraz zwiększyła się skala penetracji polskiego rynku przez 
firmy z Europy Zachodniej. Jednocześnie PKM Duda wykorzystał fakt włączenia Polski do wspólnego rynku 
i rozpoczął aktywny handel, wykorzystując różnice w cenach poszczególnych asortymentów mięsnych pomiędzy 
różnymi krajami UE. Dlatego też zwiększył się udział sprzedaży towarów w strukturze przychodów ze sprzedaży 
Emitenta, trudno jednak dokładnie oszacować wpływ przystąpienia Polski do UE na ten wzrost. Ponadto wejście 
Polski do strefy Schengen przyczyniło się do zniesienia bariery w postaci odpraw granicznych pomiędzy krajami 
Unii Europejskiej, co znacznie polepszyło logistykę eksportu i importu Grupy Kapitałowej PKM Duda. Co więcej, 
fakt ten pozwolił na zwiększenie skali zakupów tuczników pochodzących z innych krajów Unii Europejskiej, co 
w 2008 roku przyczyniło się do znacznego polepszenia logistyki skupu w zakładzie w Grąbkowie i umożliwiło 
skokowy wzrost ubojów od września 2008 roku.  
Ponadto wejście Polski do Unii Europejskiej wiązało się z dostępnością dla firm z Polski, w tym dla Emitenta, 
funduszy przedakcesyjnych, a po 1 maja 2004 r. polskie rolnictwo zostało objęte Wspólną Polityką Rolną. 
Spółkom z Grupy Kapitałowej PKM Duda zajmującym się działalnością rolniczą zaczęły przysługiwać m.in. 
dopłaty bezpośrednie. W 2006 roku Grupa Kapitałowa Emitenta wykazała pozostałe przychody operacyjne 
pochodzące z dotacji w kwocie 3 487 tys. zł, w roku 2007 w kwocie 9 506 tys. zł oraz w roku 2008 w kwocie 
6 672 tys. zł, natomiast w 2009 r. w kwocie 6 376 tys. złotych. 
Rozwój zaplecza surowcowego oraz zdolności ubojowych zakładu w Grąbkowie 
Wzrost dostaw do zakładu ubojowego Emitenta w Grąbkowie żywca wieprzowego pochodzącego z własnych 
ferm wpłynął na polepszenie jakości surowca, a także na optymalizację logistyki skupu. Ponadto w drugiej 
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połowie 2008 r. Emitent ukończył rozbudowę zakładu w Grąbkowie i w efekcie uzyskał wzrost mocy ubojowych 
o 30%. Czynnik ten pozytywnie wpłynął na wzrost skali działalności począwszy od trzeciego kwartału 2008 r.  
Koszty programu menedżerskiego 
W latach 2005-2007 w Spółce funkcjonował program opcji menedżerskich. Na jego podstawie każdego roku 
uprawnione osoby, po osiągnięciu przez Grupę Kapitałową Emitenta określonych celów, miały prawo do objęcia 
pewnej liczby akcji po wartości nominalnej. W związku z tym, zgodnie z Międzynarodowymi Standardami 
Rachunkowości, Emitent zaliczał co kwartał do kosztów ogólnego zarządu jedną czwartą różnicy pomiędzy ceną 
akcji Emitenta na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie a ich wartością nominalną, pomnożoną przez 
ilość akcji, która w danym roku przysługiwała do objęcia w ramach programu opcji menedżerskich osobom 
uprawnionym. W 2007 roku koszty związane z programem opcji menedżerskich wyniosły 5 776 tys. złotych. 
Warto podkreślić, że Emitent ponosił koszty programu opcji menedżerskich nawet wtedy, gdy akcje w danym 
roku nie zostały przydzielone, gdyż nie zostały spełnione kryteria uprawniające menedżerów do otrzymania akcji. 
Postępowanie naprawcze 
W dniu 9 marca 2009 r. Emitent złożył wniosek o wszczęcie postępowania naprawczego. Postępowanie to 
zakończyło się przyjęciem układu przez Zgromadzenie Wierzycieli w dniu 24 lipca 2009 r. W związku z tym 
Emitent ponosił zwiększone koszty oraz zawiązał rezerwy związane m.in. z obsługą prawną oraz doradztwem 
finansowym, co zmniejszyło wynik operacyjny Emitenta o około 9,7 mln złotych. Ponadto w 2009 r., z uwagi na 
ocenę ryzyka, ubezpieczyciel transakcji handlowych Emitenta istotnie zmniejszył limity handlowe, co negatywnie 
wpłynęło na przychody i wynik osiągany przez Grupę Kapitałową Emitenta.  
Jednorazowe  zdarzenia 
W 2008 r. najważniejszym jednorazowym zdarzeniem mającym wpływ na wynik operacyjny Emitenta była 
wycena nieruchomości inwestycyjnych do wartości godziwej (kwota 49 306 tys. zł). W 2009 r. istotny wpływ na 
wynik operacyjny miały jednorazowe zdarzenia związane z ujęciem w skonsolidowanym sprawozdaniu 
finansowym kosztów związanych z działaniami restrukturyzacyjnymi (12 801 tys. zł), odpisów majątku z tytułu 
trwałej utraty wartości w spółkach zależnych (67 014 tys. zł), odpisów aktualizacyjnych wartości nieruchomości 
inwestycyjnych (88 075 tys. zł), odpisów aktualizacyjnych wartości znaczących aktywów trwałych (36 320 tys. zł), 
odpisów na należności (26 396 tys. zł) oraz pozostałych odpisów, kosztów i rezerw (13 993 tys. zł).   
 

6.2.1. Informacje dotyczące elementów polityki rządowej, gospodarczej, fiskalnej i politycznej oraz 
czynników, które miały istotny wpływ lub które mogłyby bezpośrednio lub pośrednio mieć 
istotny wpływ na działalność operacyjną Emitenta i jego Grupy Kapitałowej 

 
Po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej Polska została objęta Wspólną Polityką Rolną, w wyniku czego 
rządowe agencje, takie jak Agencja Rynku Rolnego oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, 
zaczęły stosować mechanizmy unijne do prowadzenia polityki w zakresie rynku mięsa w Polsce. Dotychczas 
Grupa Kapitałowa Emitenta korzystała z wielu mechanizmów, np. dotacji w ramach programów SAPARD oraz 
Sektorowych Programów Operacyjnych. PKM Duda otrzymuje również dopłaty do przechowalnictwa. Unia 
Europejska stosuje także mechanizmy dopłat do eksportu wieprzowiny i wołowiny poza obszar UE. W styczniu 
2007 r. rząd polski podjął działania zmierzające do likwidowania nadwyżki żywca wieprzowego na rynku. Agencja 
Rezerw Materiałowych rozstrzygnęła przetargi na skup trzody chlewnej w ramach zwiększania zasobów 
gospodarczych. Polski Koncern Mięsny DUDA był jednym z podmiotów, który został wybrany do realizacji skupu 
w ramach przetargów. Ponadto spółki działające w sektorze rolnym zarówno w Polsce, jak i na Ukrainie mogą 
być pod pewnymi warunkami zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych.   
Od listopada 2005 r. do grudnia 2007 r. obowiązywał zakaz eksportu mięsa wołowego, wieprzowego, drobiowego 
oraz surowych przetworów mięsnych do Rosji, a od marca 2006 r. do lutego 2007 r. podobny zakaz dotyczył 
także rynku ukraińskiego. W związku z tym z jednej strony Emitent zmuszony był do poszukiwania innych rynków 
zbytu na niektóre asortymenty tradycyjnie lokowane na tych rynkach, z drugiej zaś embargo zwiększało 
konkurencję na innych rynkach, gdyż pozostałe polskie firmy również starały się ulokować produkty, które zwykle 
były eksportowane do Rosji i na Ukrainę. Ponadto należy wspomnieć, że obecnie możliwość eksportu mięsa do 
Rosji posiada jedynie kilka zakładów produkcyjnych w Polsce (do zakładów tych od sierpnia 2009 r. należy 
również PKM Duda). Emitent nie jest w stanie precyzyjnie określić strat, jakie ponosi lub ponosił w wyniki 
embarga wprowadzonego przez Rosję i Ukrainę na eksport produktów żywnościowych z Polski. Po wejściu 
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Ukrainy do Światowej Organizacji Handlu (WTO), rząd ukraiński istotnie obniżył cła wwozowe na wieprzowinę, 
ale jednocześnie podniósł szereg dotacji do produkcji żywca wieprzowego. 
W obrocie z krajami trzecimi Unia Europejska stosuje dwa rodzaje środków handlowych pozataryfowych (nie 
wiążących się z opłatami celnymi): kontyngent ilościowy, którego celem jest ograniczenie importu na obszar UE 
danych towarów do z góry określonego poziomu oraz nadzór importu (monitoring). Kontyngenty ilościowe 
w obrocie z krajami spoza Unii Europejskiej wpływają na administracyjne ograniczenia importu produktów 
mogących być konkurencyjnymi z produktami Grupy Kapitałowej PKM Duda S.A.   
Wejście Polski do strefy Schengen (od grudnia 2007 r.) przyczyniło się do zniesienia bariery w postaci odpraw 
granicznych pomiędzy Polską a krajami Unii Europejskiej. Pozwoliło to znacznie poprawić logistykę eksportu 
produktów Grupy Kapitałowej Emitenta, a z drugiej strony zwiększyć skalę importu tuczników. Miało to istotny 
wpływ na poprawę logistyki w zakładzie ubojowym w Grąbkowie, co umożliwiło pełniejsze wykorzystanie 
zwiększonych mocy ubojowych, a w efekcie skokowy wzrost liczby ubojów (od września 2008 r.). 

6.3 Zasoby kapitałowe 
 
Źródła kapitału Emitenta  

BILANS (w tys. zł) 31.03.2010 31.03.2009 31.12.2009 31.12.2008* 31.12.2008 31.12.2007 
PASYWA       
I. Kapitał własny 267 268 340 904 258 388 374 505 381 556 448 649 
II. Zobowiązania i rezerwy na 
zobowiązania 504 766 751 235 505 964 717 387 717 387 430 999 
1. Rezerwy na zobowiązania 30 969 12 251   14 836 3 970 
2. Zobowiązania długoterminowe 78 088 139 337 114 350 183 504 155 136 106 838 
3. Zobowiązania krótkoterminowe 373 907 573 882 391 614 533 883 521 782 295 261 
4. Rozliczenia międzyokresowe 21 802 25 765   25 633 24 930 

PASYWA RAZEM 772 034 1 092 139 764 352 1 091 892 1 098 943 879 648 
* dane zaprezentowane jako dane porównywalne w sprawozdaniu finansowym Emitenta za 2009 r. 

 
W latach 2007-2008 widoczny był wzrost udziału kapitału obcego w strukturze finansowania Emitenta (z 49,0% 
na koniec 2007 r. do 65,3% na koniec roku 2008). Na koniec 2009 r. i pierwszego kwartału 2010 r. udział ten 
wynosił odpowiednio 66,2% oraz 65,4%. Wzrost udziału finansowania obcego wiązał się głównie ze wzrostem 
poziomu zadłużenia oprocentowanego – z 312 463 tys. zł na koniec 2007 r. do 545 521 tys. zł na koniec 2008 r. 
W wyniku restrukturyzacji zadłużenia w ramach postępowania naprawczego w 2009 r. (konwersja zadłużenia 
z tytułu części kredytów niezabezpieczonych oraz walutowych transakcji terminowych na akcje) zadłużenie 
oprocentowane na 31.12.2009 r. zmalało do 342 661 tys. złotych. Na koniec pierwszego kwartału 2010 r. 
wielkość ta wyniosła natomiast 336 406 tys. złotych. Wysokie poziomy zadłużenia miały także istotny wpływ na 
znaczny wzrost poziomu wskaźnika zadłużenia kapitału własnego – z 69,6% na koniec 2007 r. do 143,0% na 
koniec roku 2008, z kolei na skutek restrukturyzacji zadłużenia w 2009 r. wskaźnik ten zmalał do 132,6% na 
koniec 2009 r. Na koniec pierwszego kwartału 2010 r. wyniósł on natomiast 125,9%. 
 
Wskaźniki zadłużenia Emitenta  

  31.03.2010 31.03.2009 31.12.2009 31.12.2008* 31.12.2008 31.12.2007 
Wskaźnik zadłużenia ogólnego 65,4% 68,8% 66,2% 65,7% 65,3% 49,0% 
Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych 
kapitałem własnym 48,8% 46,5% 47,2% 51,9% 52,9% 78,8% 
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego 125,9% 175,9% 132,6% 145,2% 143,0% 69,6% 

* dane zaprezentowane jako dane porównywalne w sprawozdaniu finansowym Emitenta za 2009 r. 

 
Analiza zadłużenia została dokonana w oparciu o niżej zaprezentowane wskaźniki: 
- wskaźnik zadłużenia ogólnego – zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem / aktywa ogółem, 
- wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałem własnym – kapitał własny / aktywa trwałe, 
- wskaźnik zadłużenia kapitału własnego – zadłużenie oprocentowane / kapitał własny. 
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Opis przepływów środków pieniężnych Emitenta 

(w tys. zł) 31.03.2010 31.03.2009 2009 2008 2007 
Przepływy pieniężne z działalności 
operacyjnej 12 669 -9 172 78 420 5 314 -1 705 
Przepływy pieniężne z działalności 
inwestycyjnej -1 337 -6 828 -19 371 -123 926 -175 290 
Przepływy pieniężne z działalności 
finansowej -23 310 16 977 -49 272 110 268 168 392 
Przepływy pieniężne netto -11 978 977 9 777 -8 344 -8 603 

 
W 2007 r., pomimo wysokiego poziomu zysku netto, przepływy pieniężne z działalności operacyjnej były ujemne, 
głównie za sprawą wyższego poziomu należności handlowych wynikającego z istotnego wzrostu sprzedaży. 
Inwestycje w środki trwałe (w części sfinansowane środkami pomocowymi UE) oraz związane z dokonywanymi 
akwizycjami powodowały wysokie ujemne saldo przepływów z działalności inwestycyjnej w latach 2007-2008 
(szczegółowy opis inwestycji Emitenta dokonanych w latach 2007-2009 został zamieszczony w pkt 7.2.4. 
niniejszego Prospektu). Zwiększanie zadłużenia (2008 r.), emisja obligacji (2007 r.) oraz podwyższenie kapitału 
(2007 r.) wpłynęły na dodatnie przepływy pieniężne z działalności finansowej w latach 2007-2008. W 2009 r. 
Grupa PKM Duda odnotowała wysokie przepływy pieniężne z działalności operacyjnej, co związane było głównie 
z uwalnianiem kapitału obrotowego (głównie poprzez spadek zapasów), niskie ujemne saldo z działalności 
inwestycyjnej (wstrzymanie większości inwestycji związane z trudną sytuacją finansową Grupy oraz sprzedaż 
zorganizowanej części przedsiębiorstwa CM Makton S.A. – ZM Paruzel) oraz ujemne saldo z działalności 
finansowej (głównie spłata zobowiązań z tytułu kredytów, transakcji terminowych oraz odsetek). W I kw. 2010 r. 
Emitent odnotował dodatnie przepływy z działalności operacyjnej (głównie na skutek osiągniętego zysku 
i amortyzacji), niskie ujemne saldo z działalności inwestycyjnej oraz dokonał znacznych spłat zobowiązań 
finansowych, w tym ok. 10 mln zł odsetek. W wyniku tego przepływy pieniężne netto wyniosły -11 978 tys. zł. 

Potrzeby kredytowe i struktura finansowania 
Na dzień 31 marca 2010 r. kapitał własny stanowił 34,6% pasywów Grupy Kapitałowej Emitenta, a udział obcych 
źródeł finansowania w strukturze pasywów wyniósł 65,4%. Zobowiązania długoterminowe stanowiły 19,1% 
kapitałów obcych, przy udziale zobowiązań krótkoterminowych na poziomie 80,9%.  
Po przeprowadzeniu Oferty Publicznej struktura finansowania Grupy Kapitałowej Emitenta ulegnie zmianie – 
nastąpi zwiększenie kapitału własnego i zmniejszenie zobowiązań. Bieżące potrzeby finansowe nie wymagają 
zwiększania przez Emitenta zadłużenia. 

Informacje dotyczące ograniczeń w wykorzystywaniu zasobów kapitałowych przez Emitenta 
Zawarte przez Emitenta umowy kredytowe określają cele, na które środki z każdego kredytu mogą być 
wykorzystane, a także zobowiązania Emitenta do utrzymywania miesięcznych wpływów na rachunek bankowy 
w wysokości określonej w danej umowie. Umowa o konsolidacyjny kredyt konsorcjalny (opisana w pkt 8.2.3.1. Lp. 
24 Prospektu) przewiduje również ograniczenie w uchwaleniu dywidendy w kwocie, której wypłata mogłaby 
spowodować naruszenie wskaźników w niej opisanych. Szczegóły zawartych przez Emitenta umów kredytowych 
zostały opisanie w pkt. 8.2.3.1. Prospektu. 
Zwraca się również uwagę, że w przeszłości Emitent korzystał z dofinansowania inwestycji ze środków Unii 
Europejskiej. Warunkiem pozyskania przez Emitenta ww. środków było dokonanie określonych we wniosku 
o dofinansowanie konkretnych przedsięwzięć inwestycyjnych. Ponadto przez cały okres obowiązywania umowy 
o dofinansowanie Emitent powinien być w posiadaniu środka trwałego, którego dotyczył wniosek, pod rygorem 
zobowiązania do zwrotu otrzymanego dofinansowania. Poza tym Emitent zamierza w przyszłości korzystać 
z dotacji ze środków Unii Europejskiej, które mogą nakładać na niego podobne do dotychczasowych lub inne 
ograniczenia w zakresie dysponowania otrzymanymi środkami. 

Przewidywane źródła funduszy potrzebne do zrealizowania planowanych inwestycji 
Emitent zamierza sfinansować planowane inwestycje (opisane w pkt 7.2.4.) przy wykorzystaniu środków 
własnych oraz środków pozyskanych z emisji Akcji Serii H.  
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Emitent nie wyklucza także sfinansowania niektórych inwestycji przy wykorzystaniu środków dłużnych, 
w szczególności w zakresie inwestycji opisanej w rozdziale 7.2.13.2. Z kolei nakłady inwestycyjne konieczne do 
zrealizowania strategii opisanej w rozdziale 7.2.3. będą ponoszone po 2010 r. i mają być sfinansowane ze 
środków własnych lub kredytów, ale Emitent nie wyklucza także emisji akcji, jednakże nie tylko spółki matki, lecz 
także podmiotów z Grupy Kapitałowej.  

6.4 Informacje o tendencjach 
Najistotniejsze ostatnio występujące tendencje w produkcji, sprzedaży i zapasach oraz kosztach i cenach 
sprzedaży 
Według danych GUS w lipcu 2009 r. pogłowie trzody chlewnej liczyło 14,3 mln sztuk, tj. 7,4% mniej niż rok 
wcześniej. Dynamika spadku pogłowia ulega wyhamowaniu, gdyż w marcu 2009 r. spadek pogłowia w stosunku 
do roku ubiegłego wynosił 15,3%. W 2010 r. widoczne są oznaki odbudowy pogłowia trzody chlewnej w Polsce 
(głównie w wyniku utrzymywania się cen pasz i zbóż na niskim poziomie), jednakże jego poziom jest nadal 
bardzo niski, co sprawia, że podaż surowca na rynku jest ograniczona. 
Trend ten znajduje swoje odzwierciedlenie w podaży żywca wieprzowego, a tym samym w cenach skupu. Do 
lipca 2009 roku ceny skupu rosły i osiągnęły poziom ponad 5 zł/kg. Zwiększona podaż spowodowała jednak 
spadek cen o ok. 8% i we wrześniu 2009 r. w skupie płacono przeciętnie 4,72 zł/kg. Spadające koszty zakupu 
surowca przekładają się jednocześnie, choć z pewnym opóźnieniem, na spadek cen sprzedaży półtusz oraz 
elementów. Od początku 2010 r. do dnia Prospektu ceny skupu utrzymują się na niskim stabilnym poziomie i były 
niższe od maksymalnego poziomu (lipiec 2009 r.) o 35% i ok. 20% od poziomu z września 2009 r.   
Wykresy z cenami skupu żywca wieprzowego oraz wołowego, jak również ceny skupu żyta i pszenicy, w tym 
prognozy tych cen, za Agencją Rynku Rolnego przedstawiono poniżej.  
 

 
 
Źródło: Agencja Rynku Rolnego 

 
Emitent, pomimo niesprzyjających warunków rynkowych, a także problemów płynnościowych, odnotował wysoki 
poziom ubojów. Poziom ubojów w I kw. 2009 r. oraz w I kw. 2010 r. został przedstawiony na wykresie poniżej. 
W tym okresie wielkość ubojów zmalała jedynie o 2%. 
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Poziom ubojów w PKM Duda w okresie I kw. 2009 r. oraz I kw. 2010 r. (w tys. sztuk) 

233 228

I kw. 2009 I kw. 2010
 

Od 2009 roku do daty Prospektu Emitent stale stara się utrzymywać niskie stany zapasów. Wynikają one 
z optymalizacji produkcji w zakładach należących do Grupy Kapitałowej Emitenta oraz działań 
restrukturyzacyjnych mających na celu uwolnienie kapitału obrotowego. Dzięki tym działaniom poziom zapasów 
(oraz aktywów biologicznych) PKM Duda uległ obniżeniu z poziomu 23,2 mln zł na 31 grudnia 2008 r. do poziomu 
15,4 mln zł na 31 marca 2010 r. (dane jednostkowe) oraz z poziomu 136,4 mln zł na 31 grudnia 2008 r. do 
poziomu 74,9 mln zł na 31 marca 2010 r. (dane skonsolidowane). 

  
Informacje na temat jakichkolwiek znanych tendencji, niepewnych elementów, żądań, zobowiązań lub 
zdarzeń 
 
Program Restrukturyzacji Operacyjnej Duda 2012 
 
Po zakończeniu postępowania naprawczego PKM Duda w ramach porozumienia pomiędzy Spółką i bankami 
finansującymi zostały określone Warunki Restrukturyzacji, w których zawarto wytyczne dotyczące restrukturyzacji 
operacyjnej Grupy Kapitałowej PKM Duda. Zgodnie z Warunkami Restrukturyzacji działania restrukturyzacyjne 
koncentrować się będą na następujących obszarach: 

 przegląd strategiczny Spółki oraz opracowanie docelowego modelu biznesowego, 
 restrukturyzacja obszaru sprzedażowego, produkcyjnego i zakupowego, 
 restrukturyzacja kosztów, 
 restrukturyzacja aktywów Grupy, 
 optymalizacja podatkowa Grupy. 

 
Na bazie powyższych założeń banków, w Grupie Kapitałowej PKM Duda zostało przeprowadzone wszechstronne 
badanie obejmujące przekrojową analizę biznesową Grupy, analizę modelu zarządczego, analizę efektywności 
realizacji procesów, analizę struktury organizacyjnej oraz analizę wsparcia technologii IT. Pozwoliło to na 
identyfikację obszarów działania Grupy PKM Duda wymagających usprawnienia oraz na zdefiniowanie 
kompleksowego Programu Restrukturyzacji Operacyjnej (PRO), w ramach którego określona została lista 
inicjatyw restrukturyzacyjnych, szczegółowy plan Programu wraz z harmonogramem prac projektowych, a także 
wstępny szacunek korzyści wynikających z PRO. Zdefiniowane inicjatywy dotyczyć będą obszarów m.in. 
zakupów, produkcji, logistyki, sprzedaży oraz funkcji wsparcia, a także restrukturyzacji zatrudnienia (w tym 
budowy centrów usług wspólnych) oraz majątku (łączenie i sprzedaż spółek zależnych oraz sprzedaż 
nieruchomości). Program rozpoczęto realizować jeszcze w  2009 r. 
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Jednym z głównych celów przygotowanego Programu jest wdrożenie operacyjne Warunków Restrukturyzacji, 
a realizacja wyznaczonych w PRO inicjatyw projektowych ma zapewnić stałe korzyści finansowe i jakościowe 
oraz zagwarantować środki finansowe niezbędne do terminowej spłaty zobowiązań. Pierwsze wymierne efekty 
spodziewane są już w 2010 r. 
 
Budowa docelowej organizacji zakupowej 
Po analizie potencjału optymalizacji kosztowej zakupów głównych kategorii strategicznych zostanie wdrożona 
docelowa organizacja zakupowa wraz z ujednoliconymi procesami zakupowymi wspieranymi narzędziami IT, co 
pozwoli na obniżenie kosztów zakupów w skali całej Grupy. W poniższej tabeli przedstawiono główne działania 
oraz korzyści biznesowe w ramach inicjatywy budowy docelowej organizacji zakupowej. 
 

Działania Korzyści biznesowe 
• Konsolidacja wolumenów oraz ograniczenia liczby 

dostawców wyłonionych w drodze przetargów 
• Redukcja kosztów najmu i dzierżawy nieruchomości 

poprzez optymalizację wykorzystywanej powierzchni oraz 
poprzez renegocjacje stawek 

• Budowa wiedzy wewnątrz organizacji – spadek 
zapotrzebowania na zewnętrzne usługi profesjonalne  

 

• Podniesienie rentowności działalności Grupy poprzez 
redukcję kosztów zakupów 

• Budowa organizacji zapewniająca utrwalenie 
osiągniętych korzyści 

• Usystematyzowany proces przetargowy 
 

 
Potencjał oszczędności (na poziomie skonsolidowanego wyniku operacyjnego w latach 2010-2014) w ramach 
inicjatywy budowy docelowej organizacji zakupowej oszacowano na 27 mln złotych. 
 
Optymalizacja zarządzania kapitałem obrotowym 
Planowane jest opracowanie planu działań uwalniających środki pieniężne zamrożone w kapitale obrotowym oraz 
wprowadzenie zmian w procesach związanych z zarządzaniem kapitałem obrotowym, co umożliwi poprawę 
efektywności gospodarowania zapasami, a w efekcie przełoży się na szybkie uwolnienie środków oraz na 
zmniejszenie docelowego zapotrzebowania na kapitał obrotowy. W poniższej tabeli przedstawiono główne 
działania oraz korzyści biznesowe w ramach inicjatywy optymalizacji zarządzania kapitałem obrotowym. 
 

Działania Korzyści biznesowe 
• Opracowanie planu działań uwalniających środki pieniężne 

z kapitału obrotowego  
• Wprowadzenie zmian w procesach związanych 

z zarządzaniem kapitałem obrotowym 
• Zaprojektowanie i wdrożenie systemu prognozowania 

wpływów i wydatków pieniężnych  
 

• Zmniejszenie zapotrzebowania na kapitał obrotowy 
• Szybkie uwolnienie środków pieniężnych zamrożonych 

w majątku trwałym i obrotowym 
• Optymalizacja terminów wpływów i wydatków 

pieniężnych 
 

 
Potencjał oszczędności (na poziomie skonsolidowanego wyniku operacyjnego w latach 2010-2014) w ramach 
inicjatywy optymalizacji zarządzania kapitałem obrotowym oszacowano na 0,5 mln złotych. 
 
Optymalizacja kosztów zatrudnienia 
Racjonalizacja struktury organizacyjnej Grupy, a także budowa centrum usług wspólnych w obszarze 
księgowości IT oraz kadr pozwolą obniżyć poziom kosztów zatrudnienia i funkcjonowania służb wewnętrznych. 
W poniższej tabeli przedstawiono główne działania oraz korzyści biznesowe w ramach inicjatywy optymalizacji 
kosztów zatrudnienia. 
 

Działania Korzyści biznesowe 
• Redukcja kosztów zatrudnienia poprzez zmniejszenie 

zatrudnienia i racjonalizację  struktury organizacyjnej 
w krótkim okresie 

• Nakreślenie perspektyw dalszej optymalizacji kosztów 
zatrudnienia na podstawie kolejnych inicjatyw 

• Standaryzacja wynagrodzeń w ramach jednolitych grup 
stanowisk przy uwzględnieniu regionalizacji wynagrodzeń 

• Szersze zastosowanie w wynagrodzeniach elementów 

• Obniżenie kosztów zatrudnienia   
• Racjonalizacja struktury organizacyjnej  
• Zwiększenie kontroli i lepsze wykorzystanie zasobów 

poprzez racjonalizację struktur organizacyjnych 
• Centrum usług wspólnych 
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zmiennych, zależnych od osiąganych wyników, 
opracowanie i komunikacja jasnych zasad kalkulacji 
elementów zmiennych  

 

 
Potencjał oszczędności (na poziomie skonsolidowanego wyniku operacyjnego w latach 2010-2014) w ramach 
inicjatywy optymalizacji kosztów zatrudnienia oszacowano na 14 mln złotych. 
 
Budowa efektywnej struktury zarządzania oraz systemu informacji zarządczej 
Stworzenie segmentów skupiających spółki o zbliżonym profilu oraz modelu zarządzania wewnątrz tych 
segmentów, przy jednoczesnym usprawnieniu narzędzi umożliwiających zbieranie i analizę danych o działalności 
spółek z Grupy pozwolą na efektywniejsze zarządzanie oraz jeszcze lepsze wykorzystanie synergii wewnątrz 
Grupy PKM Duda, przy jednoczesnej redukcji nieuzasadnionych kosztów funkcjonowania organizacji. 
W poniższej tabeli przedstawiono główne działania oraz korzyści biznesowe w ramach inicjatywy budowy 
efektywnej struktury zarządzania oraz systemu informacji zarządczej. 
 

Działania Korzyści biznesowe 
• Budowa funkcji wspierającej Zarząd Grupy w procesie 

decyzyjnym 
• Zbudowanie podstaw dla zbierania i analizy informacji 

o kosztach działalności na wszystkich etapach i we 
wszystkich obszarach działania 

• Zbudowanie organizacji odpowiedzialnej za merytoryczne 
zarządzanie aspektem pozyskiwania i przetwarzania 
informacji zarządczej 

• Zbudowanie organizacji i kompetencji w zakresie 
analizy i raportowania informacji zarządczej, efektywne 
wsparcie procesów decyzyjnych 

• Ograniczenie nieuzasadnionych kosztów 
funkcjonowania organizacji 

 

 
Poprawa rentowności produkcji 
Budowa efektywnego systemu zarządzania kosztami oraz centralizacja uboju i rozbioru wraz z budową systemu 
optymalizacji sprzedaży elementów rozbioru umożliwią Spółce lepszą kontrolę nad kosztami produkcji oraz 
poprawę marży na sprzedaży. W poniższej tabeli przedstawiono główne działania oraz korzyści biznesowe 
w ramach inicjatywy poprawy rentowności produkcji. 
 

Działania Korzyści biznesowe 
• Centralizacja rozbioru 
• Budowa efektywnego systemu zarządzania kosztami uboju 

i rozbioru 
• Wdrożenie systemu optymalizacji rozbioru i sprzedaży 

mięsa 
• Włączenie wskaźników kosztowych do planowania uboju 

i sprzedaży 
• Opracowywanie i uwzględnianie prognoz sprzedaży 

w planach produkcji i polityce cenowej   

• Lepsza kontrola nad kosztami produkcji 
• Lepsze planowanie produkcji  
• Poprawa marży na sprzedaży elementów rozbioru 
 

  

 
Potencjał oszczędności i poprawy efektywności (na poziomie skonsolidowanego wyniku operacyjnego w latach 
2010-2014) w ramach inicjatywy poprawy rentowności produkcji oszacowano na 3 mln złotych. 
 
Optymalizacja kosztów transportu 
Opracowanie i wdrożenie procesu planowania transportu wykorzystującego narzędzia optymalizacyjne 
umożliwiające poprawę planowania tras w produkcji i dystrybucji pozwoli na lepsze wykorzystanie posiadanej 
floty oraz zmniejszenie kosztów transportu. W poniższej tabeli przedstawiono główne działania oraz korzyści 
biznesowe w ramach inicjatywy optymalizacji kosztów transportu. 
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Działania Korzyści biznesowe 
• Poprawa planowania tras w produkcji i dystrybucji  
• Opracowanie procedury składania ofert na wolną przestrzeń 
ładunkową i wolne przebiegi 

• Analiza związana z identyfikacją możliwych scenariuszy 
rozwoju działu transportu  

  

• Efektywny proces planowania transportu 
• Poprawa komunikacji pomiędzy działami transportu, 

handlu i produkcji 
• Zwiększenie wykorzystania floty 
  
 

 
Potencjał oszczędności i poprawy efektywności (na poziomie skonsolidowanego wyniku operacyjnego w latach 
2010-2014) w ramach inicjatywy optymalizacji kosztów transportu oszacowano na 4,5 mln złotych. 
 
Spójny model i polityka zarządzania dystrybucją 
Standaryzacja i optymalizacja modelu zarządzania siłami sprzedażowymi oraz wydzielenie działalności 
produkcyjnej z segmentu dystrybucyjnego pozwolą na zbudowanie silnej organizacji dystrybucyjnej, dzięki której 
możliwe będzie zwiększenie poziomu sprzedaży i marży (dzięki większej sile przetargowej wobec dostawców), 
a także lepsza koordynacja zarządzania relacjami z klientami, przy jednoczesnej redukcji kosztów logistyki, 
marketingu i zatrudnienia. W poniższej tabeli przedstawiono główne działania oraz korzyści biznesowe w ramach 
inicjatywy spójnego modelu i polityki zarządzania dystrybucją. 
 

Działania Korzyści biznesowe 
• Standaryzacja i optymalizacja modelu zarządzania siłami 

sprzedażowymi  
• Wydzielenie działalności produkcyjnej z segmentu 

dystrybucyjnego 
• Integracja funkcjonalna i operacyjna Maktonu i Stołu 

Polskiego, w tym centralizacja hurtowni 
• Poprawa wyników i redukcja kosztów operacyjnych 

  

• Zwiększenie poziomu sprzedaży i marży 
• Standaryzacja modelu sprzedaży 
• Zwiększenie atrakcyjności oferty dla klienta 
• Poprawa wykorzystania przestrzeni magazynowej 

  

 
Potencjał oszczędności i poprawy efektywności (na poziomie skonsolidowanego wyniku operacyjnego w latach 
2010-2014) w ramach inicjatywy spójnego modelu i polityki zarządzania dystrybucją oszacowano na 31 mln zł. 
 
Restrukturyzacja majątku 
Dzięki optymalizacji struktury kapitałowej Grupy PKM Duda poprzez łączenie, sprzedaż oraz likwidację spółek 
wchodzących w jej skład możliwa będzie koncentracja na strategicznych obszarach działania oraz obniżenie 
kosztów funkcjonowania Grupy. Ponadto restrukturyzacja w obszarze nieruchomości pozwoli na uwolnienie 
środków pieniężnych zamrożonych w majątku trwałym i obniżenie kosztów związanych z jego utrzymaniem. 
W poniższej tabeli przedstawiono główne działania oraz korzyści biznesowe w ramach inicjatywy restrukturyzacji 
majątku. 
 

Działania Korzyści biznesowe 
• Optymalizacja struktury kapitałowej Grupy – łączenie, 

sprzedaż oraz likwidacja podmiotów  
• Konsolidacja struktury organizacyjnej wokół czterech 

podstawowych segmentów  
• Uwolnienie środków pieniężnych zamrożonych w aktywach 

trwałych, które nie generują spodziewanych korzyści 
biznesowych 

• Zwiększenie efektywności wykorzystania aktywów Grupy 
 

• Skupienie się na strategicznych obszarach działania 
• Redukcja kosztów  
• Uwolnienie środków pieniężnych zamrożonych 

w aktywach trwałych, które nie są krytyczne dla 
dalszego funkcjonowania 

 

 
Wdrożenie Programu Restrukturyzacji Operacyjnej Duda 2012 odbywa się przy udziale profesjonalnego, 
zewnętrznego doradcy, specjalizującego się w restrukturyzacji przedsiębiorstw. Dodatkowym wsparciem jest 
nowy członek Zarządu posiadający doświadczenie w zarządzaniu procesami restrukturyzacji. 
Wdrożenie Programu Restrukturyzacji Operacyjnej Grupy PKM Duda może w istotnym stopniu wpłynąć na 
poprawę efektywności działania i polepszenie osiąganych wyników finansowych. Program Restrukturyzacji 
Operacyjnej Duda 2012 pozwoli zbudować nową wartość GK PKM DUDA. Jasna strategia wsparta mocnym 
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programem restrukturyzacji operacyjnej powinna wpłynąć na poprawę marży oraz powinna uwolnić potencjał 
optymalizacji kosztów.  
Łączny potencjał oszczędności i poprawy efektywności (na poziomie skonsolidowanego wyniku operacyjnego 
w latach 2010-2014) w ramach Programu Restrukturyzacji Operacyjnej Duda 2012 oszacowano na 80 mln zł, 
z czego 8 mln zł przypisano do 2010 r.  
Potencjalne łączne wpływy ze sprzedaży nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz spółek 
przeznaczonych do sprzedaży Emitent szacuje na 70 mln PLN (szacunek wpływów z działalności inwestycyjnej 
do 2011 r.).   
 
Regulacje prawne 
Na działalność i rozwój Grupy PKM Duda mają lub będą miały wpływ przepisy prawa podatkowego, przepisy 
dotyczące innych obciążeń o charakterze publicznoprawnym oraz przepisy odnoszące się do prowadzenia 
działalności hodowli i uboju zwierząt, m.in.: 
 
 

- przepisy dotyczące ochrony środowiska (ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska); 
- przepisy dotyczące gospodarowania odpadami (ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r., Ustawa o odpadach); 
- przepisy dotyczące bezpieczeństwa żywności i żywienia (ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. 

o bezpieczeństwie żywności i żywienia); 
- przepisy regulujące sprzedaż, składowanie, produkcję, obrót żywnością (ustawa z dnia 21 grudnia 2000 

roku o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie sprzedaży bezpośredniej, rozporządzenie Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi z dnia 19 września 2003 r. w sprawie składowania i transportu głęboko mrożonych 
artykułów rolno-spożywczych). 

 
Sytuacja makroekonomiczna w Polsce i za granicą 
Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej  uzależnione są od czynników związanych z sytuacją makroekonomiczną 
Polski i wybranych rynków europejskich, do których Grupa PKM Duda kieruje swoją ofertę. Istotne są w tych 
krajach zmiany stopy inflacji, stan rynku czynników produkcji (w tym stan rynku pracy) oraz takie wskaźniki jak 
poziom PKB, poziom konsumpcji, wartość eksportu netto oraz poziom wydatków budżetowych. Wskaźniki te 
mają związek z dochodami konsumentów. Sytuacja makroekonomiczna w krajach, w których operuje Grupa 
Kapitałowa PKM Duda, ma zatem wpływ na jej perspektywy rozwoju.   
 
Skala, tempo i długotrwałość spowolnienia gospodarczego będą istotnie wpływać na rozwój Grupy Kapitałowej 
w 2010 r. i kolejnych latach, zarówno w sposób negatywny, jak i pozytywny. Koniunktura gospodarcza istotnie 
wpływa na konsumpcję, zaś spadek siły nabywczej ludności z jednej strony ogranicza potencjalną grupę klientów 
Grupy PKM Duda. Niezwykle istotne znaczenie dla oszacowania skali wpływu dekoniunktury gospodarczej na 
perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej ma okres trwania spowolnienia gospodarczego – pozytywne efekty 
będą, zdaniem Zarządu, przeważać, jeśli okres ten nie będzie dłuższy niż 1-2 lata, w przeciwnym przypadku 
należy oczekiwać kumulacji zjawisk niekorzystnych dla Grupy Kapitałowej PKM Duda. 
 
Zmiany kursów walutowych 
Wyniki finansowe Grupy PKM DUDA są w części zależne od kursów walutowych.  
Umowy eksportowe i importowe zawierane przez podmioty z Grupy rozliczane są w walutach obcych. Zmiany 
kursu wymiany złotego względem innych walut mogą mieć wpływ na koszt produkcji i sprzedaż produktów, a tym 
samym na wyniki finansowe Grupy PKM DUDA. 
 
Zmiany stóp procentowych 
Grupa Emitenta jest stroną umów finansowych opartych o zmienne stopy procentowe. W związku z powyższym 
zmiany stóp procentowych w odniesieniu do zaciągniętych kredytów, jak również w przypadku zaciągania 
nowego lub refinansowania istniejącego zadłużenia mogą wpływać na perspektywy rozwoju Grupy Emitenta. 
 
Wpływ aktualnej sytuacji makroekonomicznej na dostępność finansowania dłużnego 
Aktualna sytuacja makroekonomiczna oddziałuje na politykę kredytową banków – dynamika akcji kredytowej 
banków może ulec dalszemu zahamowaniu (brak przyrostu portfela kredytów), co z kolei może mieć wpływ na 
proces pozyskania finansowania dłużnego przez Grupę Emitenta, przejawiającego się m.in. we wzroście jego 
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kosztów i/lub wzroście kosztów jego pozyskania, co może mieć wpływ na perspektywy rozwoju Grupy PKM 
DUDA. Emitent w ramach postępowania naprawczego zakończonego przyjęciem układu z konsorcjum banków 
zapewnił sobie trwałość finansowania do 2016 r. 
 
Powodzenie emisji Akcji Serii H 
Wpływy pozyskane z emisji Akcji Serii H przeznaczone zostaną na cele emisyjne opisane w pkt 24. Prospektu. 
W związku z powyższym wysokość środków pochodzących z emisji Akcji Serii H będzie miała wpływ na 
perspektywy rozwoju Grupy Emitenta. 
 
Pojawienie się nowych konkurentów 
PINI POLONIA sp. z o.o., spółka powiązana z włoskim producentem wyrobów mięsnych, wybudowała w Kutnie 
zakład ubojowo-rozbiorowy o mocach ubojowych ok. 80 tys. sztuk na tydzień. Pojawienie się nowego, 
znaczącego gracza na polskim rynku może mieć negatywny wpływ na działalność Emitenta poprzez tendencje do 
skracania terminów płatności do dostawców, utraty części rynku sprzedaży, wydłużanie terminów płatności do 
odbiorców czy utratę pracowników produkcyjnych oraz średniej i wyższej kadry menedżerskiej.  
 
Poza powyżej opisanymi Emitentowi nie są znane jakiekolwiek inne tendencje, niepewne elementy, żądania, 
zobowiązania lub zdarzenia, które według wszelkiego prawdopodobieństwa mogłyby mieć znaczący wpływ na 
perspektywy rozwoju Emitenta w ciągu najbliższych 12 miesięcy.  
 

7. Informacje o działalności Emitenta 

7.1 Główne rynki 
Grupa Kapitałowa PKM Duda działa w szeroko rozumianym sektorze rolno-spożywczym w branży mięsnej, 
a swoim zakresem działania obejmuje zarówno rynek krajowy, jak i rynki zagraniczne. Oprócz rynku polskiego, 
z którego pochodzi ok. 90% przychodów, najistotniejsze dla działalności Emitenta są rynki: 
- UE, gdzie lokowana jest znaczna część eksportu, oraz 
- Ukrainy, gdzie Emitent poczynił znaczne inwestycje.  
Najważniejsze dla Emitenta rynki zostały szczegółowo przedstawione poniżej, zaś pozostałe – z uwagi na zbyt 
małą skalę działania – przedstawiono w zarysie bądź pominięto. Dodatkowo, ze względu na różnorodność Grupy 
Kapitałowej PKM Duda, w jej działalności należy wyodrębnić trzy główne segmenty: 
- rolny (produkcja żywca wieprzowego, uprawa roślinna), 
- produkcyjny (ubój i rozbiór mięsa czerwonego), 
- handlowo-usługowy (handel i dystrybucja mięsa i przetworów mięsnych, usługi przechowalniczo-chłodnicze). 

7.1.1. Opis i wielkość rynków, na których działa Spółka 
Produkcja żywca wieprzowego 
Według Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej lata 2006-2008 były okresem 
systematycznego pogarszania warunków chowu trzody chlewnej i w związku z tym sukcesywnego ograniczania 
tego chowu. W rezultacie w lipcu 2007 roku ogólne pogłowie trzody chlewnej było o 4,2% mniejsze w porównaniu 
do roku poprzedniego. W 2008 roku nastąpiło dalsze pogorszenie się warunków chowu, które spowodowało 
obniżenie pogłowia nie tylko w gospodarstwach indywidualnych, jak to miało miejsce w 2007 roku, lecz również 
w dużych fermach. W efekcie spadek wielkości pogłowia wyniósł w lipcu 2008 roku 14,9% względem roku 
poprzedniego.   
Od żniw 2008 roku warunki chowu zaczęły się poprawiać. Ceny trzody chlewnej wzrosły, a obniżyły się 
targowiskowe ceny zbóż, a także, choć w mniejszym stopniu, ceny pasz przemysłowych. W I kwartale 2009 roku 
nastąpiła znaczna poprawa opłacalności chowu. Relacja cen trzoda / żyto była w tym okresie szersza od relacji 
granicznej, a absolutny i względny poziom cen prosiąt był na tyle wysoki, że można go było uznać za 
zachęcający do krycia loch, a w dalszej przyszłości do wzrostu pogłowia trzody. W rezultacie w lipcu 2009 roku 
stopa spadku pogłowia trzody chlewnej w Polsce zmniejszyła się i wyniosła 7,4% w porównaniu do roku 
poprzedniego. Według stanu na lipiec 2009 roku pogłowie trzody chlewnej ogółem wyniosło w Polsce 14,3 mln 
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sztuk. Wzrost pogłowia trzody odbywa się stopniowo, podobnie jak i jego spadek. Instytut Ekonomiki Rolnictwa 
i Gospodarki Żywnościowej szacuje stan pogłowia trzody w lipcu 2010 roku na około 15 mln sztuk, co 
oznaczałoby wzrost w stosunku do lipca 2009 r. o około 4,9%. Byłby to jednak poziom o 17,1% niższy niż w lipcu 
2007 roku.  
Początkiem obecnej spadkowej fazy produkcji żywca wieprzowego było drugie półrocze 2007 roku, w którym 
produkcja obniżyła się w stosunku do drugiego półrocza 2006 roku o 3,9%. W 2008 roku produkcja spadła 
względem roku poprzedniego o 10,5%. W I półroczu 2009 roku poziom produkcji był niższy o 16,5% w stosunku 
do porównywalnego okresu roku poprzedniego. Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej 
przewidywał spadek produkcji o 7% w II półroczu 2009 roku w stosunku do analogicznego okresu roku 
poprzedniego. Oznaczałoby to, że w całym 2009 roku produkcja miała wynieść 2 190 tys. ton, co stanowiłoby 
spadek o 12% i 21% w porównaniu do odpowiednio 2008 i 2007 roku.  

 
 

 
 

W 2008 roku, mimo spadku produkcji o 10%, ceny skupu trzody wzrosły jedynie o 16% w stosunku do relatywnie 
niskich poziomów w latach 2006-2007. Stosunkowo mały wzrost cen był rezultatem aprecjacji złotego 
i pojawienia się ujemnego salda handlu zagranicznego, które prawie w połowie zrekompensowało spadek 
produkcji. Dopiero w IV kwartale 2008 r., gdy spadek produkcji pogłębił się, a złoty osłabł i ujemne saldo 
w mniejszym stopniu rekompensowało spadek produkcji, ceny skupu trzody wzrosły w stosunku do IV kwartału 
2007 roku o 28%. Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej donosi, że w ciągu pierwszych 
siedmiu miesięcy 2009 roku średni poziom cen skupu trzody w Polsce wyniósł 4,78 zł/kg i był wyższy o 25% niż 
w analogicznym okresie 2008 roku. Według prognoz Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej 
w pozostałych miesiącach 2009 roku ceny skupu trzody miały się stopniowo obniżać do poziomu zbliżonego do 
poziomu z grudnia 2008 roku, tj. około 4,3 zł/kg. Taki poziom cen miał się ukształtować w wyniku postępującego 
spadku produkcji, osłabienia złotego względem euro, a także spadkowej tendencji cen trzody chlewnej w Unii 
Europejskiej w tym okresie.  
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Rynek chowu i hodowli trzody chlewnej charakteryzuje się wysokim stopniem rozdrobnienia hodowców. Należy 
zwrócić uwagę, że część dużych podmiotów działających w branży mięsnej utrzymuje własne zaplecze 
surowcowe i choć nigdy nie zapewnia ono 100% dostaw dla zakładów produkcyjnych, to odgrywa szczególną 
rolę zwłaszcza w czasie spadku pogłowia trzody chlewnej na rynku. Emitent, posiadając w ramach Grupy 
Kapitałowej fermy hodowlane, w pewnym stopniu zabezpiecza się zarówno przed wahaniami cen na rynku, jak 
również przed niepożądanymi przerwami w dostawach od indywidualnych hodowców, od których pochodzi 
większość dostaw żywca wieprzowego (co jest m.in. spowodowane występowaniem tzw. cyklu świńskiego).  
Eksport mięsa wieprzowego w wadze produktu zmniejszył się ze 131,1 tys. ton w I półroczu 2008 r. do 76,7 tys. 
ton w analogicznym okresie 2009 r. Spadek krajowej produkcji wieprzowiny, jak również wzrost jej cen, 
spowodowały zmniejszenie eksportu tego gatunku mięsa do głównych regionów świata w porównaniu do roku 
poprzedniego. Sprzedaż mięsa wieprzowego do UE-27 wyniosła w I połowie 2009 roku ok. 70 tys. ton i była o ok. 
40% mniejsza niż w I półroczu 2008 roku. Eksport wieprzowiny do państw azjatyckich (Japonii, Wietnamu, Korei, 
Hongkongu) wyniósł w I półroczu 2009 roku 6,6 tys. ton i był 2,5-krotnie mniejszy w stosunku do analogicznego 
okresu roku poprzedniego. W 2009 roku nastąpiło zaostrzenie konkurencji o rynki zbytu w tym regionie 
w porównaniu z rokiem 2008, co było związane z silnym trendem wzrostowym w produkcji wieprzowiny 
w Chinach oraz z faktem, że ceny eksportu wieprzowiny z Brazylii i Stanów Zjednoczonych Ameryki były niższe 
niż w Unii Europejskiej. Eksport mięsa wieprzowego do krajów WNP zmniejszył się w I półroczu 2009 r. o 40,7%, 
tj. z 43,7 tys. ton w I półroczu 2008 r. do 25,9 tys. ton w I półroczu 2009 r. Eksport mięsa na Ukrainę, który 
odbywa się w ramach bezcłowego kontyngentu, uległ relatywnie niewielkiemu spadkowi w wysokości 25,4% 
(z 29,1 w I półroczu 2008 r. do 21,7 tys. ton w I półroczu 2009 r.). Natomiast sprzedaż wieprzowiny do 
pozostałych państw WNP obniżyła się 3,5-krotnie, w tym do Rosji z 4,9 do 0,2 tys. ton i na Białoruś z 5,8 do 
2,1 tys. ton.  
W całym 2009 r., w wyniku deficytu wieprzowiny z krajowej produkcji, nastąpił wzmożony import tego 
asortymentu. Do Polski sprowadzono 586 tys. ton żywca, mięsa i przetworów wieprzowych, tj. o 13% więcej niż 
w roku poprzednim. Na uwagę zasługuje fakt, że do kraju przywieziono prawie 1,5 mln sztuk trzody chlewnej. 
Było to o 57% więcej niż w roku poprzednim. Zwiększonemu importowi wieprzowiny, głównie z Niemiec, Danii 
i Holandii, sprzyjały konkurencyjne ceny oraz wysoka jakość wynikająca z parametrów technologicznych. W 2009 
roku trudności z pozyskaniem surowca w kraju i jego wysokie ceny spowodowały zmniejszenie eksportu 
wieprzowiny o 19% wobec roku poprzedniego. Z Polski w tym czasie wywieziono 332 tys. ton żywca, mięsa 
i przetworów wieprzowych.  
Ceny w eksporcie mięsa wieprzowego wzrosły średnio z 1,55 euro/kg w I półroczu 2008 roku do 1,83 euro/kg 
w I półroczu 2009 r., w tym ze sprzedaży do UE-27 z 1,81 do 2,13 euro/kg. Jednocześnie wzrost cen nie 
rekompensował spadku wolumenu eksportu mięsa wieprzowego. W konsekwencji wpływy z eksportu mięsa 
wieprzowego obniżyły się z 203,3 mln euro w I półroczu 2008 roku do 140,1 mln euro w I półroczu 2009 roku.  
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Struktura geograficzna eksportu mięsa wieprzowego z Polski w  2008 i 2009 roku 

I półr. 2008

Litwa
12%

Czechy
10%

Pozostałe
34%

Wielka 
Brytania

6%

Ukraina
18%

Białoruś
5%

Korea
4%

Niemcy
4%

Japonia
3%

Rosja
2%

Rumunia
2%

 

I półr. 2009
Ukraina

22%

Czechy 
17%

Litwa
7%Niemcy

7%

Słowacja
5%

Wielka Brytania
6%

Pozostałe
23%

Bułgaria
2%

Białoruś
3%

Kraje azjatyckie
8%

2009 r.

UE
55%

Ukraina
24%

Pozostałe 
kraje
21%

 
 

Źródło: IERiGŻ-PIB, Rynek mięsa – stan i perspektywy, wrzesień 2009 r., Agencja Rynku Rolnego, Biuro Analiz i Programowania, Prognoza cen 
rynkowych podstawowych produktów rolniczych, marzec 2010 r. 

 
Ubój i rozbiór mięsa czerwonego 
 
Grupa Kapitałowa Emitenta specjalizuje się w uboju i rozbiorze wieprzowiny, która dotychczas generowała ok. 
85% przychodów segmentu produkcyjnego. Pozostałe ok. 15% pochodzi niemal w równym udziale z dwóch linii 
biznesowych: wołowiny i dziczyzny. W związku z tym, że obszar związany z wieprzowiną stanowi zdecydowaną 
większość przychodów, szczegółowy opis rynku działalności Emitenta dotyczy właśnie tej linii biznesowej. 
Roczne moce ubojowe jednostki dominującej Grupy, PKM Duda S.A., kształtują się na poziomie 1 mln sztuk 
trzody chlewnej. Wielkość uboju trzody chlewnej PKM Duda w 2007 roku wyniosła 722 tys. sztuk, a w roku 2008 
wielkość ta wzrosła do poziomu 779 tys. Ubój trzody chlewnej w zakładzie Emitenta w Grąbkowie w roku 2009 
wyniósł zaś 872 tys. sztuk.     
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Udział Grupy Kapitałowej PKM Duda w krajowym rynku uboju trzody chlewnej w latach 2007-2009  
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Źródło: Emitent, na podstawie danych GUS 
 
 

Ubój trzody chlewnej w Polsce wyniósł w 2008 roku 21,9 mln szt. i był najniższy od 1997 roku, kiedy to wyniósł 
21,8 mln szt. W ostatnich latach udział Emitenta w rynku uboju trzody chlewnej systematycznie rósł i w 2009 roku 
wyniósł ok. 4.5%. Na uwagę zasługuje fakt, że pomimo załamania uboju w Polsce w 2008 i 2009 roku, ubój 
w zakładzie w Grąbkowie wzrósł w stosunku do roku 2007. Emitent wyróżnił się więc pozytywnie pod tym 
względem na tle rynku. Warto zaznaczyć, że Grupa Kapitałowa PKM Duda, w przeciwieństwie do większości firm 
zajmujących się ubojem żywca wieprzowego, posiada stosunkowo nieduże moce zakładów przetwórczych 
i znaczną część produkcji półtusz oraz mięs w elementach sprzedaje do odbiorców zewnętrznych.  
 
Dystrybucja mięs i przetworów mięsnych 
Spożycie mięsa i podrobów w Polsce zwiększyło się na przestrzeni lat 1998-2008 z poziomu ok. 65,3 kg do 
75,3 kg rocznie na mieszkańca. W 2008 r., w wyniku obniżenia produkcji i znaczącego wzrostu cen wieprzowiny, 
odwróceniu uległa, występująca w roku poprzednim, wzrostowa tendencja spożycia artykułów mięsnych. Instytut 
Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej szacuje, że w 2008 r. konsumpcja mięsa i podrobów wyniosła 
75,3 kg na mieszkańca i była o 2,3 kg, tj. o 3,0% mniejsza niż w 2007 r. W tym samym okresie spożycie 
wieprzowiny zmalało z 43,6 kg do 42,7 kg, tj. o około 2,1%. Według szacunków Instytutu Ekonomiki Rolnictwa 
i Gospodarki Żywnościowej w 2009 roku konsumpcja wieprzowiny miała się obniżyć do 41 kg na mieszkańca. 
Prognozy Instytutu zakładały, że spadek ten zostanie zrekompensowany w dużej części przez wzrost spożycia 
wołowiny i drobiu, w wyniku czego całkowita konsumpcja mięsa i podrobów miała w 2009 roku wynieść 75,1 kg. 
Udział mięsa wieprzowego w strukturze spożycia mięsa czerwonego stanowił ok. 91,8% w 2008 roku. Fakt ten 
implikuje odpowiednią strukturę sprzedaży Grupy Kapitałowej PKM Duda, w której udział mięsa wołowego jest 
mało znaczący. 
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Struktura spożycia mięsa w Polsce w latach 2005-2008 
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* szacunek IERiGŻ-PIB 
Źródło: IERiGŻ-PIB, Rynek mięsa – stan i perspektywy, wrzesień 2009 r. 

Grupa Kapitałowa PKM Duda jest liderem w zakresie dystrybucji towarów mięsnych w kanałach sprzedaży 
tradycyjnej. Liderem Grupy w tym segmencie jest spółka Centrum Mięsne Makton S.A. z mocno rozwiniętą siecią 
dystrybucji, posiadającą 7 centrów dystrybucji na terenie Warszawy, Krakowa, Katowic i Poznania. Ponadto 
należąca do Grupy Emitenta spółka Stół Polski posiada 5 centrów dystrybucyjnych (2 w Warszawie, 
1 w Siedlcach oraz 2 punkty dystrybucyjne w Makowie Mazowieckim i Ciechanowcu), co w znacznym stopniu 
umacnia pozycję rynkową PKM Duda S.A. 

 
Segment dystrybucyjno-usługowy – obszar działalności Grupy Makton 

 
Źródło: Emitent 
 
 

Rynek ukraiński 
Ukraina z liczbą ludności powyżej 46 mln oraz niedoborem mięsa z własnej produkcji stanowi bardzo obiecujący 
i atrakcyjny rynek w opinii Emitenta. Zgodnie z danymi za 2008 rok pogłowie bydła na Ukrainie wynosiło 5,2 mln 
szt., zaś trzody chlewnej 6,4 mln szt. Reprezentuje to spadek odpowiednio o 6% oraz 8% w stosunku do roku 
poprzedniego. W 2008 r. na terenie Ukrainy funkcjonowało 449 kombinatów i ubojni świń, które zajmowały się 
przetwórstwem mięsa wieprzowego. W 2008 roku zaobserwowano znaczny wzrost cen surowca, gdzie ceny 
hurtowe wieprzowiny wzrosły o 83%, a ceny detaliczne o 50%. W 2008 roku potrzeby konsumenckie pokrywane 
były w ok. 50% produkcją krajową, a w ok 50% dostawami z importu. Deficyt mięsa wieprzowego oraz relatywnie 
niskie jego spożycie na Ukrainie są obiecującymi czynnikami rozwoju dla działalności Grupy Kapitałowej PKM 
Duda na tamtejszym rynku. W ramach długoletniej strategii Emitent wybrał Ukrainę jako najbardziej odpowiednie 
miejsce do stworzenia nie tylko bazy surowcowej, lecz także handlowej, dla produktów oferowanych w całej 
Europie Wschodniej. 
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Rynek Unii Europejskiej 
W 2007 r. spożycie mięsa w krajach należących do Unii Europejskiej kształtowało się na poziomie 98,5 kg na 
mieszkańca i było o ok. 28% wyższe niż w Polsce. Warto jednak zauważyć, że spożycie mięsa wieprzowego 
w krajach UE na osobę było w 2007 r. o 2,2 kg mniejsze (o 5,3%) niż w Polsce. 
 

Struktura spożycia mięsa i przetworów w UE w 2007 r. (w kg/os.) 
Wieprzowe

41,3

Wołowe
8,8

Pozostałe
(w tym ryby)

48,4

 
Źródło: Eurostat, Food: from farm to fork statistics, Bruksela 2008, s. 146-147 
 

W 2007 roku największy poziom spożycia mięsa wieprzowego na osobę w Unii Europejskiej odnotowano 
w Hiszpanii, Austrii i Danii (odpowiednio 60,9 kg, 57,0 kg i 53,9 kg). Krajami o najmniejszym średnim spożyciu 
wieprzowiny w UE są natomiast Wielka Brytania (21,6 kg), Litwa (26,1 kg) oraz Grecja (28,4 kg). 
 

7.1.2. Główni konkurenci  
Rynek polski 
Do największych konkurentów Emitenta na rynku polskim należą Animex i Sokołów. Według oceny Zarządu 
Emitenta, trzech największych producentów, w tym Grupa Kapitałowa PKM Duda, posiada jednak zaledwie ok. 
20% rynku. Pozostałe ponad 80% pozostaje w rękach średnich i małych zakładów głównie o zasięgu 
regionalnym, co świadczy o dużym rozdrobnieniu rynku mięsnego i znacznych możliwościach jego konsolidacji 
w przyszłości. 
 
Animex sp. z o.o. należy do amerykańskiej firmy Smithfield Foods. Jest wiodącą firmą na rynku mięsa w Polsce. 
Działalność spółki obejmuje hodowlę, produkcję mięsa i wędlin z mięsa czerwonego i białego oraz produkcję 
pasz. Animex ma uprawnienia do przeprowadzania uboju wołowego zgodnie z zasadami religii islamu – Halal. 
W wyniku połączenia firm w końcu 2004 roku, Animex poszerzył swoje portfolio o dwie silne marki ogólnopolskie 
– Krakus i Morliny. W skład Grupy Animex wchodzą zakłady produkcyjne mięsa czerwonego, m.in. w Szczecinie, 
Starachowicach oraz Ełku. Skonsolidowane przychody grupy w 2007 roku kształtowały się na poziomie ponad 
2,7 mld złotych. Animex eksportuje mięso i wędliny m.in. na rynki Europy Zachodniej, Półwyspu Bałkańskiego, 
a także do USA, Japonii czy Korei Południowej. 
 
Drugim największym pod względem przychodów podmiotem na polskim rynku mięsa jest Grupa Sokołów S.A. 
Właścicielami spółki Sokołów S.A. są Danish Crown oraz HK Ruokatalo. Główna działalność Grupy Sokołów to 
hodowla, produkcja mięsa i wędlin z mięsa czerwonego oraz produkcja karmy dla zwierząt. Zakłady Grupy 
Sokołów są zlokalizowane w Sokołowie Podlaskim, Czyżewie, Kole, Jarosławiu, Tarnowie, Dębicy oraz 
w Robakowie k/Poznania. W 2008 roku Grupa Sokołów S.A. osiągnęła łącznie około 1,9 mld zł przychodów ze 
sprzedaży. 
 
Nowym potencjalnym konkurentem na rynku polskim jest PINI POLONIA sp. z o.o., spółka powiązana z włoskim 
producentem wyrobów mięsnych, która wybudowała w Kutnie zakład ubojowo-rozbiorowy o mocach ubojowych 
ok. 80 tys. sztuk na tydzień. W kwietniu 2010 r. spółka ta rozpoczęła działalność w zakresie uboju i rozbioru 
trzody chlewnej. Emitent nie jest w stanie określić wielkości przychodów ze sprzedaży, jakie osiąga PINI 
POLONIA sp. z o.o., ani wielkości udziału w rynku, jaki dotychczas osiągnęła. 
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W zakresie dystrybucji mięs, wędlin i drobiu dla Grupy CM Makton największymi konkurentami są: 

•  Grupa Bruno Tassi – jeden z największych ogólnopolskich dystrybutorów mięsa, wędlin i drobiu. 
W skład Grupy wchodzi 6 spółek: Bruno Tassi, Bruno Tassi Północ, Bruno Tassi Wschód, Krak Smak, 
Jakomex oraz Pekmar. Spółki powiązane są kapitałowo. Dostawy produktów realizowane są z 23 
hurtowni rozmieszczonych w 21 miastach Polski. 

•  MAX-MEAT – hurtownia mięsna działająca głównie w województwie mazowieckim. Firma posiada 
własną linię rozbiorową. Zakład wyposażony jest w linię o maksymalnym rozbiorze do 50 ton dziennie. 
Max-Meat korzysta z własnej floty samochodów dostawczych, wyposażonych w systemy chłodnicze. 

•  Grupa Handlowa „Staropolskie Wędliny” spółka z o. o. – spółka założona przez właścicieli 11 hurtowni 
mięsno-wędliniarskich z terenu Polski północnej i centralnej. Powstała jako następca i kontynuator 
działającego od 2000 r. Stowarzyszenia Hurtowni Pomorza i Kujaw. 

 
Rynek UE 
Przystąpienie Polski do UE ułatwiło Grupie Kapitałowej PKM Duda wymianę handlową z państwami Unii. Grupa 
Kapitałowa PKM Duda eksportuje swoje produkty do kilkunastu krajów europejskich, ale musi liczyć się także 
z konkurencją tamtejszych producentów. Głównymi producentami mięsa czerwonego w UE są:  

− VION Food Group (Holandia) – pierwszy co do wielkości prywatny koncern z branży mięsnej w UE, 
skoncentrowany na przetwórstwie wieprzowiny, wołowiny i drobiu. W skład koncernu wchodzą firmy 
Dumeco, Hendrix Meat Group, Moksel, Nordfleisch. W połowie 2008 r. spółka przejęła Grampian Country 
Food Group – jeden z największych zakładów mięsnych w Wielkiej Brytanii; 

− Danish Crown (Dania) – nr 2 w UE – zintegrowany producent i przetwórca wieprzowiny, w Polsce nr 2 po 
przejęciu Sokołowa; 

− Grupa Tönnies Fleisch (Niemcy) w trzech nowoczesnych zakładach produkcyjnych w Niemczech: 
Rheda-Wiedenbrück, Weißenfels i Sögel zajmuje się ubojem, rozbiorem i sprzedażą mięsa wieprzowego, 
mięsa z macior oraz wołowiny. Produkcja w tych zakładach odbywa się przy zastosowaniu najwyższych 
standardów jakości i bezpieczeństwa ujętych w systemie HACCP; 

− Westfleich – trzeci największy gracz na rynku niemieckim oraz piąty w Europie. Przychody ze sprzedaży 
za 2007 r. wyniosły około 1,7 mld euro; 

− Sudfleisch Holding AG (Niemcy) – jedna z największych grup mięsnych w Niemczech. Holding składa 
się z następujących firm:  

•  Sudfleisch GmbH – działająca w segmencie uboju, rozbioru i sprzedaży mięsa, 

•  Sudost-Fleisch GmbH w Altenburg – jedna z najnowocześniejszych ubojni w Niemczech,  

•  Atlas w Mindentaht – ubojnia bydła i świń, 

•  Lutz Fleischwaren AG – producent kiełbas i zimnych mięs, szynki i wędlin; 

− Socopa Group (Francja) – jeden z wiodących producentów mięsa we Francji i nr 5 w UE. Grupa posiada 
kilkanaście zakładów produkcyjnych wyspecjalizowanych w uboju oraz przetwórstwie. Do głównych 
produktów Grupy należą: wieprzowina, wołowina i baranina; 

− Stockmeyer / Heristo AG (Niemcy) – wiodący wytwórca mięsa i wędlin w UE. Średniej wielkości gracz na 
rynku polskim poprzez firmę zależną Balcerzak;  

− ZIMBO (Niemcy) – firma skoncentrowana na przetwórstwie wieprzowiny i wołowiny. Posiada 5 zakładów 
produkcyjnych w Niemczech. Firma posiada także spółki we Francji i na Węgrzech. Obszar sprzedaży 
spółki obejmuje Niemcy, Austrię, Czechy, Węgry, Francję i Hiszpanię; 
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− Cremonini Group (Włochy) – wiodąca firma na włoskim rynku produkcji wołowiny oraz innych produktów 
pochodzenia mięsnego, a także na rynku dystrybucji żywności do firm cateringowych. Jest również 
jednym z największych producentów wędlin;  

− ELPOZO ALIMENTACIÓN – zintegrowany pionowo holding – jedna z największych grup mięsnych 
w Hiszpanii. Przychody ELPOZO ALIMENTACIÓN w 2007 roku sięgnęły 550 milionów euro. 

Rynek ukraiński  
Obecnie na Ukrainie działa 8 tys. gospodarstw, ale prawie 85% rynku ukraińskiego jest kontrolowane przez 7 firm 
krajowych. Największymi producentami wieprzowiny na Ukrainie są:  

− Slobozhanskaya Kompania – firma zajmująca się hodowlą zarodową żywca wieprzowego i wołowego, 
produkcją mięsa i wędlin oraz produkcją rolną; nr 2 na rynku hodowli świń na Ukrainie. Zakład produkcyjny 
znajduje się w obwodzie charkowskim. Obecnie roczne zdolności tego podmiotu wynoszą 41 tys. trzody 
chlewnej; 

− BAS (Bakhmutskiy Agrarian Union Close Corporation) – ferma zarodowa żywca wieprzowego, sprzedaje 
miesięcznie 400-500 ton mięsa (żywej wagi) dla regionalnych zakładów przetwórczych. Firma planuje 
w przyszłości ekspansję poprzez przejęcia ferm zarodowych oraz stworzenie sieci produkcji i sprzedaży 
we własnych zakładach przetwórczych. Obecnie roczne zdolności tego podmiotu wynoszą 67 tys. trzody 
chlewnej; 

− Agropromyshlennya Kompania – kompleks przemysłowy, zajmujący się hodowlą zarodową świń, 
o mocach produkcyjnych 40 tys. tuczników i 2,5, tys. młodych świń plemiennych. Spółka należy do liderów 
rynku ukraińskiego w zakresie hodowli świń. Produkcja zakładu mięsnego realizowana jest w wielu 
miastach na obszarze całej Ukrainy. Spółka posiada też m.in. dwa zakłady produkcji pasz. Obecnie 
roczne zdolności tego podmiotu wynoszą 80 tys. trzody chlewnej;  

− Cherkasskaya Myasnaya Kompania – z 10% (i największym) udziałem na rynku hodowli świń 
w obwodzie cherkasskim, jest jednym z liderów rynku ukraińskiego w tym zakresie. Pogłowie żywca liczy 
ponad 15 tys. sztuk. Firma zatrudnia obecnie ok. 450 pracowników. W jej skład wchodzi gospodarstwo 
„Poliana” w Cherkassah;  

− Rolnicza Spółka Akcyjna Kalita – znajduje się w obwodzie kijowskim. Pogłowie świń liczy ponad 71 tys. 
sztuk. W strukturze holdingu znajdują się ponadto mieszalnia pasz oraz zakład produkujący premiksy. 

 

7.1.3. Założenia wszelkich oświadczeń Emitenta dotyczących jego pozycji konkurencyjnej 
Założenia dotyczące stwierdzeń, oświadczeń lub komunikatów dotyczących pozycji konkurencyjnej Emitenta lub 
jego Grupy Kapitałowej pochodzą z opracowań przygotowanych m.in. przez: 

•  Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy 

•  Rynek mięsa. Stan i perspektywy, nr 36, maj 2009 

•  Rynek Mięsa – stan i perspektywy, maj 2009, IERiGŻ-PIB (aneks nr 3, s.39) 

•  Rynek mięsa. Stan i perspektywy, nr 37, wrzesień 2009 

•  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

•  Rynek mięsa wieprzowego, Departament Rynków Rolnych – Zintegrowany System Rolniczej 
Informacji Rynkowej, nr 37/2009, 17 września 2009 r. 

•  Główny Urząd Statystyczny GUS 
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•  Mały Rocznik Statystyczny 2009 

•  Rocznik Statystyczny 2008 

•  Rocznik Statystyczny 2007 

•  Rocznik Statystyczny 2006 

•  Urząd Statystyczny Unii Europejskiej – Eurostat 

•  Raport Food: from farm to fork statistics, Bruksela, marzec 2008 

•  PMR Publications  

•   Handel detaliczny artykułami spożywczymi w Polsce 2008, 2008 

•  M. Oniszczuk, Sektorowa Ukraina, Gazeta Finansowa, 2/10/2008 

•  Agencja Rynku Rolnego, Biuro Analiz i Programowania, Prognoza cen rynkowych podstawowych 
produktów rolniczych, marzec 2010 r.   

Wszędzie tam, gdzie przedmiotowe źródła nie zostały wskazane, założenia dotyczące stwierdzeń, oświadczeń 
lub komunikatów dotyczących pozycji konkurencyjnej Emitenta lub jego Grupy Kapitałowej oparte są na wiedzy 
Zarządu Emitenta o działalności Grupy Kapitałowej i jej pozycji konkurencyjnej. 
 

7.2 Działalność podstawowa 

7.2.1 Podsumowanie 
Polski Koncern Mięsny DUDA to firma założona przez rodzinę Duda w 1990 roku. Dzięki szybkiemu rozwojowi, 
obecnie PKM Duda znajduje się w gronie 3 największych firm z branży mięsnej w Polsce.  
 
W 2002 r. firma weszła na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, aby pozyskać kapitał na inwestycje, 
które pozwoliłyby na szybki i bardziej wszechstronny rozwój Spółki. Pozyskany kapitał zainwestowano w rozwój 
technologiczny, w akwizycje spółek, które wzbogacają ofertę firmy lub zabezpieczają jej rozwój. W ten sposób 
stworzona została silna grupa kapitałowa obejmująca około 30 firm zajmujących się głównie ubojem, rozbiorem 
i dystrybucją mięsa (wołowina, wieprzowina, dziczyzna), hodowlą trzody, uprawą zbóż oraz innych produktów 
roślinnych, a także produkcją wędlin. Grupa stała się jednym z trzech największych podmiotów branży mięsnej na 
polskim rynku, z zatrudnieniem wynoszącym około 2,3 tys. pracowników w Polsce, Niemczech i na Ukrainie. 
 
Obok umacniania pozycji firmy na rynku krajowym, od 2006 r. PKM DUDA rozpoczął działalność na rynku 
ukraińskim, budując tam grupę firm zajmujących się hodowlą, produkcją, przetwórstwem i handlem mięsem. 
Obecnie najważniejszym aktywem Grupy PKM na Ukrainie grupa Rosan AGRO – jeden z regionalnych liderów 
sektora rolno-spożywczego.   
 
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w I kw. 2010 roku wyniosły 334 mln złotych. Zysk na działalności 
operacyjnej w I kw. 2010 r. wyniósł 17,1 mln  zł, co w porównaniu do zysku z działalności operacyjnej  
w wysokości 6,4 mln zł w 2008 roku oznacza wzrost o 166%. Zysk na działalności operacyjnej w I kw. 2010 r. 
powstał głównie na skutek realizacji inicjatyw w ramach programu restrukturyzacji operacyjnej DUDA 2012. Zysk 
netto przypadający na akcjonariuszy podmiotu dominującego w I kw. 2010 roku wyniósł 7,8 mln zł, w porównaniu 
do starty netto przypadającej na akcjonariuszy podmiotu dominującego w wysokości 44,9 mln zł w analogicznym 
okresie roku poprzedniego.  
Zakłady produkcyjne Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA należą dziś do najnowocześniejszych w Europie. Od 
kilku lat posiadają uprawnienia unijne, wdrożone zostały w nich także systemy HACCP. Odpowiednią klasę 
surowca gwarantuje ścisła, kontraktowana współpraca z najlepszymi hodowcami oraz własne zaplecze 
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surowcowe. O pozycji firmy na rynku świadczą liczne tytuły, nagrody i wyróżnienia, w tym m.in. zajmowane od lat 
czołowe miejsca w rankingu „Polskie Mięso”, „Najlepsza Spółka Branży Mięsnej” i nagrody „Lider Rynku 
Spożywczego”, „Mecenas Polskiej Ekologii” oraz „Lider Informatyki 2008”. W maju 2010 r. SAI Global Assurance 
Services Ltd., uznana na świecie jednostka certyfikująca sektor spożywczy, przedłużyła na kolejny rok ważność 
certyfikatu BRC Polskiemu Koncernowi Mięsnemu DUDA S.A., utrzymując tym samym najwyższą ocenę (stopień 
"A") w skali certyfikatu. Nadanie certyfikatu poprzedzone zostało przeprowadzeniem audytu potwierdzającego 
spełnianie restrykcyjnych wymogów Globalnego Standardu Bezpieczeństwa Żywności. 
Grupa Kapitałowa PKM Duda jest pionowo zintegrowanym holdingiem z branży mięsnej. Grupa PKM Duda 
obsługuje zarówno rynek wieprzowiny, wołowiny, jak i dziczyzny, koncentrując swoją działalność głównie na 
hodowli, skupie, uboju, rozbiorze i konfekcji tych mięs w wielu asortymentach. Sferę produkcyjno-handlową 
uzupełnia w coraz większym stopniu działalność usługowa w zakresie dystrybucji wyrobów mięsnych 
i wędliniarskich (w tym również magazynowanie mięsa w chłodniach na zlecenie firm zewnętrznych) oraz 
działalność pośrednictwa w zakresie handlu. Po przejęciu spółki Stół Polski Grupa Kapitałowa PKM Duda 
rozpoczęła swoją działalność w zakresie przetwórstwa mięs i produkcji wędlin, w szczególności w segmencie 
premium. Ponadto spółki z segmentu rolnego zajmują się również produkcją roślinną. 
Działalność Grupy skoncentrowana jest na trzech głównych obszarach. Zgodnie z tym podziałem wszystkie 
spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej PKM Duda zostały przyporządkowane do 3 segmentów: rolnego, 
produkcyjnego oraz handlowo-usługowego.  
 

 
 
Ponadto w każdym segmencie można wyróżnić osobne linie biznesowe. W segmencie rolnym istnieją linie 
produkcji roślinnej, produkcji pasz, hodowli zarodowej, tuczu oraz planowana linia biznesowa biopaliw 
i biogazowni. W segmencie produkcyjnym można wyróżnić linie biznesowe wieprzowiny, wołowiny, dziczyzny 
oraz przetwórstwo marki premium, zaś w segmencie handlowo-usługowym linie biznesowe dystrybucji mięsa 
i wędlin, przechowalnictwa i chłodnictwa, usług rozbioru oraz internetowej platformy handlowej. 
  

7.2.2 Przewagi konkurencyjne 
Do głównych przewag konkurencyjnych Emitenta i jego Grupy Kapitałowej należy zaliczyć: 
 
Wysoka specjalizacja współpracujących ze sobą spółek 
Model biznesowy PKM Duda, polegający na obecności w prawie wszystkich segmentach łańcucha wartości 
branży mięsnej, oraz wysoka specjalizacja poszczególnych spółek pozwalają na redukcję kosztów, poprawę 
jakości oraz efektywne wykorzystanie relacji z kontrahentami. Strategia Emitenta zakłada istotne zwiększenie roli 
segmentu przetwórstwa w Grupie PKM Duda. Obecność Grupy Kapitałowej Emitenta we wszystkich fazach 
produkcji (od pola do stołu) pozwala na realizowanie marż na wszystkich etapach i częściowe uniezależnienie się 
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od wahań rynku. Grupa Kapitałowa PKM Duda działa jako partner dla wielu podmiotów z branży mięsnej, 
zapewniając im surowiec w postaci półtusz i mięs przemysłowych, a z drugiej strony odbierając od nich znaczną 
część produkcji i dystrybuując ją we własnej sieci dystrybucji. Ponadto niezwykle istotne jest zabezpieczenie 
zbytu produkcji PKM Duda przez spółki z segmentu dystrybucji (CM Makton oraz Stół Polski) w najbardziej 
rozwiniętych rejonach kraju (Warszawa, Wielkopolska, Śląsk i Kraków). Takiej możliwości nie posiadają inne 
firmy o profilu działalności zbliżonym do PKM Duda. 
 
Duża skala działania i nastawienie na klienta hurtowego 
Współpraca z zakładami przetwórstwa mięsnego oraz sieciami handlowymi pozwoliła, w odróżnieniu od 
producentów kierujących swoją ofertę do klientów detalicznych, na wyeliminowanie konieczności ponoszenia 
dodatkowych kosztów reklamy i promocji produktów. Efekty synergii uwidacznia ponadto rozbudowana baza 
logistyczna, zapewniająca Grupie PKM Duda wysoką mobilność. Ponadto skala działalności (liczba 
dokonywanych ubojów) pozwala na dodatkowe oszczędności.  
 
Dostęp do surowca 
Posiadanie własnych ferm oraz wiarygodność w oczach dostawców pozwalają na skuteczną ochronę przed 
zmianami cen surowca oraz na planowanie dostaw w taki sposób, aby zapewniona była płynność produkcji. 
Ponadto dostawy z własnych ferm pozwalają na pozyskanie surowca o lepszej i powtarzalnej jakości, a także 
wpływają na obniżenie kosztów logistyki skupu. Do głównych korzyści z tytułu posiadania ferm zarodowych 
w ramach Grupy Kapitałowej PKM Duda należą: produkcja czystego genetycznie surowca, stały dostęp 
warchlaków na potrzeby ferm tuczowych, możliwość reagowania na potrzeby rynku odpowiednimi krzyżówkami, 
osiągnięcie ponadprzeciętnych wskaźników wydajności (długi okres użytkowania rozpłodowego – do 11 miotów 
w ciągu życia, przy średniej krajowej 7, produkcja 25 warchlaków z 1 lochy rocznie, przy średniej krajowej 
wynoszącej 19). Z kolei do głównych korzyści z tytułu posiadania ferm tuczowych w ramach Grupy Kapitałowej 
PKM Duda należą: stały dostęp do dużych i wyrównanych wagowo tuczników o dobrych parametrach rzeźnych, 
pełny monitoring zdrowotny, możliwość dostosowania wagi ubojowej do aktualnych potrzeb rynku, niski wskaźnik 
konwersji pasz, uzyskanie efektów skali w zakupach pasz, obniżka kosztów transportu żywca, wzrost 
efektywności wynikający z poprawy organizacji pracy zakładu ubojowego, możliwość aktywnego uczestnictwa 
w projektach biogazowych.  
Korzystna lokalizacja zakładów 
Lokalizacja zakładu ubojowo-rozbiorowego w Grąbkowie w województwie będącym zagłębiem produkcji żywca 
wieprzowego z długoletnią tradycją i wysoką kulturą chowu, pozwala na skup wysokiej jakości żywca na danym 
terenie oraz optymalizację kosztu dowozu. 
 
Posiadane wymagania i certyfikaty  
Wdrożenie międzynarodowych norm jakości umożliwiło PKM DUDA S.A. otrzymanie uprawnień eksportowych do 
krajów UE i tym samym wejście do nowego segmentu rynku, którym są klienci zainteresowani bezpośrednim 
eksportem oraz przedsiębiorstwa eksportujące produkty do UE, wymagające od swoich dostawców certyfikatów. 
Emitent posiada wdrożony system HACCP. Ponadto Emitent posiada certyfikaty uprawniające go do eksportu na 
rynki dalekowschodnie (m.in. Japonia, Korea Płd., Tajwan). Poza tym Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. – jako 
pierwszy w Polsce zakład mięsny – uzyskał certyfikat produkcji zgodnej z Systemem Jakości Wieprzowiny – PQS 
(Pork Quality System), opracowany przez Związek Polskie Mięso oraz Polski Związek Hodowców i Producentów 
Trzody POLSUS. Oznaczenie, umieszczane na produktach certyfikowanych firm, umożliwi konsumentom 
identyfikację wieprzowiny o szczególnie wysokiej jakości, gwarantowanej zarówno przez odpowiedni sposób 
doboru, żywienia i hodowli świń, jak i wszystkie etapy produkcji i przetwarzania mięsa. Przyznanie certyfikatu 
poprzedza drobiazgowa kontrola wszystkich etapów produkcji – począwszy od jakości materiału hodowlanego, 
który musi spełniać odpowiednie wymogi w zakresie rasy, warunków hodowli czy żywienia, po warunki 
transportu, obrotu przedubojowego, uboju i przygotowania do sprzedaży. Celem programu jest produkcja 
wykazującego optymalną zawartość tłuszczu (nieprzetłuszczonego) mięsa wieprzowego przy zachowaniu 
ważnych dla konsumentów i przetwórców parametrów jakości mięsa. System jest otwarty dla wszystkich 
producentów, a jedynym kryterium do spełnienia jest hodowla i produkcja na najwyższym poziomie. System 
podlega dwustopniowej kontroli – nadzór nad procesem produkcji pełnią jednostki certyfikujące akredytowane 
zgodnie z norma PN-EN45011 i upoważnione przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  
 
Posiadanie holdingu mięsnego na Ukrainie 
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Emitent poprzez nabycie Grupy Rosan Agro znacznie przyśpieszył swój planowany rozwój na rynku ukraińskim. 
Dzięki nabyciu dobrze rozwiniętego holdingu mięsnego zdobył dostęp do lokalnego rynku zachodniej Ukrainy. 
Emitent posiada wieloletnie doświadczenie w branży mięsnej nabyte podczas swojej działalności w Polsce. 
Ponadto posiadanie spółek zależnych na Ukrainie zapewnia Emitentowi przewagę konkurencyjną w eksporcie na 
rynek ukraiński poprzez bezpośredni dostęp do lokalnych odbiorców i dużo większe bezpieczeństwo finansowe 
transakcji handlowych z uwagi na brak możliwości ubezpieczeń kontraktów. 
 
Umiejętność wykorzystywania funduszy pomocowych ze środków UE 
PKM DUDA S.A. wykorzystuje dostępne formy wspierania działalności w postaci kredytów preferencyjnych oraz 
środków unijnych. Ponadto spółki z Grupy PKM Duda otrzymują dotacje wynikające z rolniczego charakteru ich 
działalności (dopłaty bezpośrednie). 
 
Szeroka gama posiadanych produktów 
Emitent posiada szeroką gamę produktów z mięsa wołowego i wieprzowego, uzupełnioną dodatkowo o produkty 
niszowe, jak np. dziczyzna. Przejęcie spółki Stół Polski pozwoliło na powiększenie oferty PKM Duda o marki 
własne mięs i wędlin produkowane przez zakład produkcyjny w Ciechanowcu. Dodatkowo należy zauważyć, że 
strategia Emitenta zakłada istotne zwiększenie roli segmentu przetwórstwa w Grupie PKM Duda, co powinno 
przyczynić się do wzrostu gamy oferowanych produktów. 

7.2.3  Strategia 
Celem Zarządu PKM Duda S.A. jest doprowadzenie do wzrostu wartości Grupy PKM Duda. Strategia 
realizowana przez Zarząd PKM Duda S.A. opiera się na dwóch filarach wzrostu: Programie Restrukturyzacji 
Operacyjnej DUDA 2012, wdrażanym w celu wzrostu efektywności operacji, poprawy przepływów pieniężnych 
i redukcji kosztów oraz na inicjatywach rozwojowych dotyczących obecnych kluczowych obszarów działalności 
oraz nowych elementów łańcucha wartości. Docelowo Grupa PKM Duda ma być silnie obecna we wszystkich 
elementach łańcucha wartości w branży mięsnej, w tym w segmencie przetwórczym. 
Program Restrukturyzacji Operacyjnej DUDA 2012 został opisany w rozdziale 6.4. Prospektu Emisyjnego.  
Inicjatywy rozwojowe w ramach realizowanej strategii zakładają zarówno rozwój organiczny spółek aktualnie 
funkcjonujących w Grupie Kapitałowej PKM Duda, jak i przejęcia znaczących podmiotów działających w różnych 
segmentach rynku mięsnego na rynku polskim.  
Kierunkiem strategicznym pozostaje dla PKM Duda działalność na Ukrainie, zwłaszcza w zakresie hodowli, 
produkcji, przetwórstwa i handlu mięsem. W ramach inicjatyw strategicznych Grupa Kapitałowa PKM Duda 
zakłada optymalizację działalności posiadanych spółek na Ukrainie oraz sprzedaż wybranych spółek. 
 
Proces restrukturyzacji w ramach Programu DUDA 2012 oraz realizacji opcji rozwojowych zawartych w  strategii 
zakończy wdrożenie nowoczesnych narzędzi marketingu strategicznego. 
 
W ciągu najbliższych dwóch lat na inwestycje związane z realizacją strategii Emitent zamierza przeznaczyć około 
100 mln złotych. Inwestycje mają być finansowane ze środków własnych lub kredytów, ale Emitent nie wyklucza 
także emisji akcji (przy czym żadna z inicjatyw strategicznych nie będzie finansowany z emisji Akcji Serii H), 
jednakże nie tylko spółki matki, lecz także podmiotów z Grupy.  
 
Dzięki realizacji nakreślonej strategii PKM Duda zamierza umacniać pozycję wiodącego podmiotu na polskim 
rynku mięsnym.   
 
Rynek polski 
Segment rolny 
Celem strategicznym dla segmentu rolnego, w szczególności dla własnych ferm hodowlanych, jest zapewnienie 
regularnych dostaw tuczników do zakładu ubojowego w Grąbkowie oraz uniezależnienie się od wahań podaży 
żywca i jego cen na rynku, jak również optymalizacja jego jakości i przejęcie marży hodowcy. Obecnie 
w strukturze Grupy Kapitałowej PKM Duda funkcjonują dwie fermy zarodowe oraz cztery fermy tuczowe. Celem 
strategicznym jest osiągnięcie produkcji 175 000 sztuk warchlaków z własnych ferm zarodowych. Warchlaki te 
posłużą do produkcji tuczników na fermach własnych i w tuczach. Własne fermy tuczowe oraz tucz partnerski 
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i kontraktowy mają docelowo zapewnić 30% dostaw surowca do zakładu w Grąbkowie. Tucz partnerski 
i kontraktowy w części bazuje na dostawach warchlaków z Grupy Kapitałowej PKM Duda, które są następnie 
tuczone przez wybranych hodowców dostarczających gotowy surowiec do PKM Duda. Kolejnym sposobem 
zabezpieczenia dostaw surowca jest kontraktacja tucznika, która docelowo ma stanowić 40% ogółu dostaw, 
natomiast w zależności od sytuacji na rynku 30% dostaw ma pochodzić z zakupów na wolnym rynku. 
W celu osiągnięcia tych wartości zwiększana będzie produkcja w dotychczas posiadanych fermach (obecne 
wykorzystanie mocy ferm zarodowych to ok. 88%, natomiast ferm tuczowych to ok. 56%). Celem strategicznym 
jest wykorzystanie pełnej efektywności własnych ferm, która ma doprowadzić do minimalizacji kosztu hodowli, 
głównie dzięki efektom skali i doświadczeniu.  
Strategia Emitenta zakłada także dalsze zwiększenie kooperacji z dostawcami pasz oraz komponentów 
żywieniowych, w celu uzyskania optymalnych wskaźników konwersji pasz. Chcąc efektywnie wykorzystać 
posiadany areał ziemski, Emitent zamierza optymalizować zasiewy, co ma doprowadzić do uzyskania 
zadowalających zysków z produkcji roślinnej. Obniżenie kosztów produkcji rolnej ma się odbywać przez 
specjalizację poszczególnych gospodarstw rolnych oraz podniesienie wydajności upraw. W przyszłości Emitent 
zamierza skorzystać z prawa pierwokupu i wykupić dotychczas dzierżawione od ANR grunty. Emitent utrzymuje 
obecnie strukturę organizacyjną w postaci kilku spółek w segmencie rolnym, w celu dokonania wykupu 
dzierżawionych gruntów przez poszczególne spółki (jedna spółka może wykupić do 500 ha ziemi). Natomiast 
w przyszłości Emitent zamierza dokonać reorganizacji struktury organizacyjnej segmentu rolnego polegającej na 
łączeniu poszczególnych spółek, m.in. w celu uzyskania oszczędności kosztowych.  
Ponadto Emitent planuje sprzedaż posiadanych elewatorów i innych zbędnych aktywów segmentu, w celu 
uwolnienia wolnych środków pieniężnych.  
Segment produkcyjny 
W segmencie produkcyjnym celem strategicznym PKM DUDA S.A. jest utrzymanie wiodącej pozycji dostawcy 
półtusz. W 2008 roku Emitent dokonał inwestycji polegającej na zwiększeniu mocy produkcyjnych w zakresie 
uboju w zakładzie w Grąbkowie, co umożliwi Emitentowi osiągnięcie skali ubojów na poziomie przekraczającym 
1 000 000 sztuk rocznie. W przyszłości Emitent zamierza zmienić strukturę produkcji, aby docelowo osiągnąć 
wskaźnik rozebranego mięsa na poziomie około 50% ubojów. Rozbudowa i centralizacja rozbioru w ramach 
Grupy Kapitałowej (inwestycja opisana w Prospekcie w rozdziale 7.2.13.1. podpunkt 4. – „Informacje dotyczące 
planowanych znaczących rzeczowych aktywów trwałych w odniesieniu do Emitenta oraz spółek z Grupy 
Kapitałowej”) poskutkuje likwidacją poszczególnych linii rozbiorowych CM Makton (wcześniej CM Eurosmak) 
i Stół Polski – rozbiór będzie dokonywany wyłącznie w Grąbkowie. Tym samym zmieni się system zaopatrzenia 
w ramach Grupy Kapitałowej. CM Makton i Stół Polski przestaną dokonywać zakupów półtusz od PKM Duda oraz 
innych dostawców, zwiększą natomiast zaopatrzenie w mięso kulinarne z zakładów PKM Duda w Grąbkowie. 
Dzięki procesom restrukturyzacji Emitent zamierza poprawić rentowność na poziomie operacyjnym w tym 
segmencie działalności (ubój i rozbiór). Z kolei poprzez wdrożenie programu lojalnościowego Emitent zamierza 
zapewnić sobie odpowiednie zaplecze surowcowe dzięki silniejszej współpracy z dostawcami żywca. 

 
 

Planowana produkcja rozbiorowa oraz logistyka 

 

• 

 
• Grąbkowo Trasy logistyki do własnych centrów 

dystrybucyjnych 

Centralny zakład rozbioru  

Legenda 
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Emitent zamierza oferować mięso kulinarne w różnych kategoriach jakościowych i pod różnymi markami 
(elementy zasadnicze, produkty po rozbiorze pogłębionym, mięso pakowane, Egal – produkty o identycznym 
wyglądzie i jakości). Oferta mięs kulinarnych, przemysłowych oraz półtusz będzie dostosowywana do rynków 
zbytu (krajowe zakłady mięsne i rozbieralnie, dystrybucja, sieci handlowe). Emitent w dalszym ciągu zamierza 
rozwijać eksport, w związku z tym aktywnie poszukuje nowych rynków zbytu na świecie. 
 
Segment przetwórczy 
Od kilku lat Emitent obserwuje zmianę na rynku przetwórstwa, wzorem krajów zachodnioeuropejskich, 
polegającą na konsolidacji rynku przetwórstwa mięsnego, wzroście udziału sieci  handlowych w sprzedaży mięsa  
i przetworów mięsnych (bezpośrednia współpraca producenta z siecią, bez udziału dystrybutora) oraz na silnym 
wzroście wybranych segmentów rynku mięsa przetworzonego, m.in. marki własne sieci, wyroby 
wysokogatunkowe, wędliny paczkowane, dania gotowe.  
Celem strategicznym segmentu przetwórczego jest wzrost udziału w rynku. Obecnie Emitent poprzez spółkę 
zależną Stół Polski kontroluje niewielką część rynku przetwórstwa. Zakład przetwórczy w Ciechanowcu, należący 
do Stołu Polskiego, prowadzi produkcję m.in. wędlin marek premium. Dzięki rozbudowie mocy w zakładzie 
w Ciechanowcu oraz poprzez przejęcia znaczących podmiotów na rynku przetwórstwa mięsa Emitent chce 
zbudować silną markę produktową oraz mocniej uczestniczyć w tym segmencie rynku. Poprzez przejęcie zakładu 
przetwórczego w Polsce, a wraz z nim m.in. znaczącego know-how produkcyjnego, udziału w rynku, produktów 
oraz bazy stałych odbiorców Emitent zamierza generować dodatkową marżę – integracja pionowa w łańcuchu 
wartości branży mięsnej. Dodatkowo z wieloletniej obserwacji rynku Emitent wnioskuje, że istnieje potencjał do 
poprawy rentowności przejętej spółki poprzez działania restrukturyzacyjne dokonywane w krótkim i długim 
okresie. W ramach identyfikacji potencjalnych celów przejęcia Emitent zamierza się kierować następującymi 
kryteriami: 

 
 
 
Ponadto Emitent zamierza sukcesywnie wprowadzać do oferty produkty bardziej przetworzone, które pozwalają 
na uzyskanie wyższych marż. Ekspansja w segmencie przetwórczym będzie odbywać się także m.in. poprzez 
kreowanie własnych marek poszczególnych produktów.  
 
Segment handlowo-usługowy 
Celem strategicznym Grupy Kapitałowej PKM Duda w segmencie handlowo-usługowym jest zdobycie pozycji 
niekwestionowanego lidera w dystrybucji mięs, wędlin oraz drobiu w Polsce. Emitent w pierwszej kolejności chce 
w pełni zintegrować posiadane aktywa (CM Makton, Stół Polski, NetBrokers) pod względem operacyjno-

Strategiczna spójność celu inwestycji z działalnością
Grupy oraz zaplanowanymi  kierunkami rozwoju  

 Perspektywa znaczącego zwiększenia przychodów 
GK PKM Duda S.A. i poprawy wyników fin. 

Perspektywa uzyskania efektów synergii 

Kryteria finansowe  Kryteria pozafinansowe   

 Obroty około 200 mln PLN /rok 

Perspektywa przejęcia wartościowych aktywów 

Perspektywa przejęcia, obok działalności przetwórczej, sieci 
sklepów działalności przetwórczej lub dystrybucji.  
Produkty/ marki o uznanej pozycji na rynku  

Finansowe i niefinansowe kryteria wyboru 

Rentowność spółki – dodatni wynik co najmniej na poziomie 
operacyjnym 

 

Perspektywa przejęcia znaczącego udziału w rynku Możliwość narastającego wzrostu przychodów w kolejnych 
okresach  

 

Transparentność finansowa  

Obecność w sieciach – dostęp do nowoczesnego kanału 
dystrybucji 
Brak znaczących, trudnych do zminimalizowania, ryzyk 
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strategicznym, a następnie rozpocząć ekspansję terytorialną segmentu. Sieć centrów dystrybucyjnych będzie 
tworzona poprzez przejęcia przedsiębiorstw będących liderami na lokalnych rynkach. W przypadku braku 
atrakcyjnych podmiotów do konsolidacji na niektórych rynkach, Emitent nie wyklucza inwestycji typu green field, 
w szczególności w zakresie magazynów typu cross docking. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Osiągniecie tego celu ma się także odbywać poprzez wzrost udziałów na obecnie obsługiwanych rynkach. Dzięki 
przejęciu kontroli w spółce Stół Polski sp. z o.o. w 2007 roku, Emitent znacząco umocnił pozycję Grupy 
Kapitałowej PKM Duda jako lidera w dystrybucji mięsa i wędlin na terenie województwa mazowieckiego. 
Dystrybucja produktów segmentu produkcyjnego oraz przetwórczego odbywa się poprzez sieć handlową CM 
Makton oraz Stół Polski. W celu zwiększenia udziału w rynku Emitent chce wykorzystywać także tzw. magazyny 
cross docking, tak aby optymalnie zwiększyć zasięg terytorialny posiadanych magazynów dystrybucyjnych. 
Dodatkowo poprzez reorganizację rozbioru w ramach Grupy Kapitałowej zostanie uwolniona powierzchnia 
w poszczególnych halach rozbioru CM Makton (wcześniej Eurosmak) i Stół Polski, co wpłynie na zwiększenie 
powierzchni handlowej i produkcji wędlin. Doprowadzi to do zwiększenia skali obrotów poszczególnych centrów 
dystrybucyjnych należących do Makton, a w Stole Polskim do zwiększenia skali produkcji wędlin. Integracja 
w ramach segmentu ma doprowadzić do redukcji kosztów działalności, m.in. poprzez optymalizację zakupów, 
logistyki i funkcji wsparcia. Efektywne wykorzystanie obecnego biznesu ma doprowadzić do zwiększenia 
marżowości z obecnych kanałów sprzedaży. Z uwagi na spadającą liczbę samodzielnych sklepów mięsnych 
w Polsce (tendencja ogólnoeuropejska) celem Emitenta jest minimalizacja utraty przychodów i marży z obecnej 
dystrybucji.  
W ramach ekspansji terytorialnej Emitent zamierza do 2012 roku dokonywać przejęć konkurencyjnych podmiotów 
(dystrybutorów mięsa i wędlin) w różnych częściach kraju. W obszarze zainteresowania Emitenta są podmioty 
o przychodach rocznych wynoszących ok. 100 mln złotych. Finansowanie przejęć ma się odbywać poprzez 
emisję akcji CM Makton S.A. oraz w wyniku uwolnienia gotówki w ramach realizacji działań restrukturyzacyjnych. 
Przejęcia innych dystrybutorów na rynku mięsa mają za zadanie rozbudowanie bazy klientów, umożliwienie 
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ekspansji geograficznej, a tym samym pozyskanie nowych rynków zbytu dla segmentu produkcyjnego 
i przetwórczego w ramach Grupy PKM Duda. W ramach identyfikacji potencjalnych celów przejęcia, Emitent 
zamierza się kierować następującymi kryteriami: 

  
W 2007 roku Grupa Makton (obejmująca CM Makton oraz Stół Polski) rozpoczęła realizować dostawy do 
segmentu HORECA (Hotele, Restauracje, Catering). W celu zwiększenia obsługi tego wysokomarżowego 
segmentu rynku oraz z uwagi na jego specyfikę, Emitent zatrudnił wyspecjalizowany zespół pracowników. 
Napływ środków unijnych dla sektora oraz długofalowa perspektywa wzrostu gospodarczego po chwilowym 
osłabieniu ekonomicznym stwarzają mocne podstawy do optymistycznych prognoz dotyczących rozwoju rynku 
HORECA w dłuższej perspektywie w Polsce. Emitent wiąże duże nadzieje z obsługą tego subsegmentu rynku 
i zamierza w przyszłości dynamicznie zwiększać swój udział w nim.    
Zmieniające się zwyczaje i styl życia konsumentów, w coraz większym stopniu korzystających z usług 
gastronomicznych, szczególnie restauracji, sprawiają, że perspektywy dla rynku dystrybucji mięsa w segmencie 
HORECA są bardzo atrakcyjne. Szczególnie widoczny jest potencjał rynku aglomeracji warszawskiej, który 
stanowi ok. 21% polskiego rynku gastronomicznego. Specyfika klientów z tego rynku sprawia, że oczekują oni 
szerokiego, pełnego porftolio produktów w tym – w coraz większym stopniu – gotowych półproduktów, które 
w znacznej części są produktami segmentu produkcyjnego oraz przetwórczego Grupy PKM Duda. Ekspansja 
rynkowa Grupy PKM Duda w ramach segmentu HORECA ma się odbywać w dwóch etapach. W pierwszym 
etapie Emitent stawia na rozwój organiczny, bez dużych nakładów inwestycyjnych, prowadzący do osiągnięcia  
ok. 20-35 mln zł przychodów rocznie z obecnego poziomu około 11 mln złotych. Drugi etap będzie wymagać 
jednorazowych nakładów inwestycyjnych w wysokości ok. 4,4 mln zł i pozwoli na osiągnięcie ok. 60-90 mln zł 
przychodów rocznie od 2011-2012 roku z tego wysokomarżowego segmentu działalności. Inwestycje dotyczące 
drugiego etapu będą zlokalizowane w obecnym zakładzie produkcyjnym w Ciechanowcu. Maszyny 
wykorzystywane pod zlecenia z kanału HORECA byłyby również wykorzystywane w operacjach zakładu 
przetwórczego przy przygotowaniu produktów dla sieci detalicznych.    
Nowe rodzaje działalności 
Celem strategicznym Emitenta jest poprawa gospodarki gnojowicą i odpadami poubojowymi. W związku z tym 
Emitent planuje, w kooperacji z wyspecjalizowanymi podmiotami, budowę instalacji pozwalającej na 
wykorzystanie odpadów powstających w procesach produkcyjnych spółek z Grupy Kapitałowej do wytwarzania 
biogazu, który następnie byłby wykorzystywany jako źródło taniej energii. Dzięki temu Grupa zapewni utylizację 
produktów ubocznych i przejmie kolejną marżę w łańcuchu wartości produkcji rolnej. Będzie to również oznaczało 
zniesienie barier rozwoju dla produkcji zwierzęcej w fermach.  
Inwestycje będą prowadzone w oparciu o sprawdzone technologie i z partnerami posiadającymi doświadczenie 
w produkcji biogazu oraz wiarygodność finansową i zaplecze kapitałowe. Inwestycje te będą prowadzone 
w formie spółek celowych, w których PKM Duda byłby jednym z udziałowców. Partner biznesowy Emitenta byłby 
odpowiedzialny za finansowanie inwestycji, natomiast zadaniem Emitenta byłoby dostarczanie surowca 
z własnych ferm. Obecnie prowadzone są wstępne rozmowy z kilkoma podmiotami, natomiast żadne wiążące 
zobowiązania nie zostały jeszcze powzięte. 

Strategiczna spójność celu inwestycji z działalnością
GK oraz zaplanowanymi  kierunkami rozwoju  

 

 Perspektywa znaczącego zwiększenia przychodów 
GK PKM Duda S.A. i poprawy wyników finansowych 

Perspektywa uzyskania efektów synergii 

Kryteria finansowe  Kryteria pozafinansowe   

 Obroty około 100 mln PLN /rok 

Perspektywa przejęcia wartościowych aktywów 

Perspektywa przejęcia obok działalności dystrybucyjnej 
również sieci sklepów lub działalności przetwórczej  

Brak znaczących, trudnych do zminimalizowania, ryzyk 

Finansowe i niefinansowe kryteria wyboru celów 

Rentowność spółki – dodatni wynik co najmniej na poziomie 
operacyjnym 

 
Perspektywa przejęcia znaczącego udziału na danym rynku 
oraz portfela klientów Możliwość uzyskania satysfakcjonującej rentowności 

w przyszłych okresach 
 

Transparentność finansowa  
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Marketing strategiczny 
Proces restrukturyzacji w ramach Programu DUDA 2012 oraz realizacji opcji rozwojowych zawartych w  strategii 
zakończy wdrożenie nowoczesnych narzędzi marketingu strategicznego w obszarach: wizerunkowym oraz 
sprzedażowym.  
 
Emitent zamierza dokonać redefinicji misji i wartości Grupy PKM Duda w celu zbudowania organizacji o spójnym 
wizerunku. W ramach tego nastąpią zmiany w obszarze wizualnym (ujednolicenie i uspójnienie wizualizacji). 
Dodatkowo Emitent zamierza zdefiniować nowe możliwości i szanse w obszarze zarządzania marką w branży. 
W ramach tych działań Emitent dokona wyboru i wdroży nowe strategie promocji, strategie wizerunkowe oraz 
public relations.  
 
Natomiast w obszarze sprzedażowym marketing strategiczny ma pomóc w intensyfikacji działań marketingowych 
o charakterze prosprzedażowym. Wdrożenie programów lojalnościowych oraz nowoczesnych narzędzi promocji 
ma się przyczynić do wzrostu sprzedaży Grupy PKM Duda. 
 
Główne korzyści wynikające z wdrożenia nowoczesnego marketingu strategicznego to przede wszystkim: 
implementacja perspektywy strategicznej do działań operacyjnych, budowa spójnego wizerunku Grupy PKM 
Duda S.A., ujednolicenie wizerunkowe spółki matki i spółek zależnych oraz wdrożenie zarządzania marką. 
 
Koszt wdrożenia inicjatyw marketingu strategicznego Emitent szacuje na około 500 tys. zł i obejmuje również 
przeszkolenie kluczowej kadry menedżerskiej Grupy PKM Duda S.A. 
 
Rynek ukraiński 
Celem Emitenta jest stworzenie w ciągu kilku lat na rynku ukraińskim grupy spółek działających w segmencie  
hodowli, produkcji, przetwórstwa i handlu mięsem. Ma to być grupa zintegrowana pionowo, wzorowana na 
działalności prowadzonej w Polsce przez PKM Duda, ale z bardziej rozbudowaną działalnością przetwórczą. 
Emitent rozpoczął inwestycje na Ukrainie w lutym 2006 r. przejęciem 95% udziałów zakładu ubojowo-
rozbiorowego Borys. Następnie we wrześniu 2006 r. PKM DUDA zakupił fermę hodowlaną Świniokompleks Zoria. 
Dzięki przejęciu w kwietniu 2007 roku zintegrowanego pionowo holdingu Rosan Agro Emitent znacząco umocnił 
swoją pozycję na rynku ukraińskim. Segment produkcji i handlu na rynku ukraińskim będzie rozwijany w miarę 
rozwoju zaplecza surowcowego. Emitent zamierza zwiększyć skalę działalności i równocześnie poprawić 
efektywność uboju, rozbioru i przetwórstwa. Zwiększona produkcja ma być wspomagana poprzez rozbudowę 
bazy logistycznej, służącej do dystrybucji bezpośredniej (w oparciu o polski model dystrybucji). Plany Emitenta 
obejmują także budowę sieci dystrybucji, która zapewniłaby trwałą przewagę konkurencyjną. Obecnie Emitent 
prowadzi działalność handlową w jednym profesjonalnym centrum dystrybucji we Lwowie. Emitent zamierza 
rozwijać eksport produktów z zakładów w Polsce na rynek ukraiński przy ścisłej współpracy ze spółką zależną 
Emitenta – Rosan Agro, która umożliwia bezpośredni dostęp do lokalnych odbiorców i zapewnia bezpieczeństwo 
finansowe. 
Ponadto Emitent w ramach procesu restrukturyzacji zamierza zbyć niektóre posiadane aktywa na rynku 
ukraińskim, w szczególności spółkę zależną Rogatyn Pieprzyk, zajmującą się produkcją rolną, która dotychczas 
przynosiła znaczące straty.   

7.2.4 Inwestycje 
Inwestycje w środki trwałe 
Poniższa tabela przedstawia nakłady inwestycyjne poniesione przez Emitenta w latach 2007-2009 oraz w 2010 
roku do dnia zatwierdzenia Prospektu   
Wydatki inwestycyjne Emitenta (w tys. zł) 
Wyszczególnienie 2010*- do dnia 

zatwierdzenia 
Prospektu

2009 2008 2007 

Nakłady inwestycyjne, w tym: 3 436 35 630 139 881 99 614 
   Grunty, budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 1 675 13 264 122 274 38 794 
   Środki transportu  87 1 965 12 926 14 637 
   Pozostałe 1 674 20 400 4 681 46 183 
* - dane nieaudytowane 
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W 2007 roku zdecydowana część nakładów inwestycyjnych została zrealizowana przez spółkę Agro Duda 
i dotyczyła ona modernizacji fermy (ferma na 5000 sztuk loch z odchowalnią prosiąt i warchlaków), budowy bazy 
magazynowej do magazynowania zboża wraz z pomieszczeniami socjalno-biurowymi oraz zakupu fermy. 
Znaczną część nakładów inwestycyjnych poniósł także Emitent, głównie na rozbudowę linii uboju, zakup 
samochodów do przewozu żywca, samochodów do przewozu wyrobów gotowych oraz inwestycję 
w nieruchomości w miejscowości Mszczonów, gdzie miała powstać nowa chłodnia składowa. Inwestycje 
poczynione w roku 2007 finansowane były ze środków własnych, z dotacji ze środków pomocowych UE i długu. 
W 2008 roku zdecydowana część inwestycji została zrealizowana w segmencie rolnym, a dotyczyły one zakupu 
fermy oraz zakupu gospodarstwa rolnego wraz z bazą magazynową. W dalszym ciągu trwały inwestycje 
rozpoczęte w 2006 roku na fermach, w bazie magazynowej w Chróścinie oraz na fermie zakupionej w 2006 r. 
Znaczną część nakładów inwestycyjnych poniósł także Emitent, głównie na rozbudowę linii uboju – dzięki czemu 
zwiększono moc ubojową z 170 do 290 sztuk na godzinę. Równocześnie rozbudowano tunel szoku poubojowego 
do wydajności linii ubojowej, magazyny poubojowe z 3000 sztuk do 5500 sztuk oraz magazyn żywca na 
2500 sztuk trzody chlewnej wraz z pomieszczeniami socjalnymi dla pracowników. Emitent dokonał także 
gazyfikacji zakładu w Grąbkowie. CM Makton S.A. nabył przedsiębiorstwo Zakłady Mięsne Paruzel Ryszard 
Paruzel. Inwestycje poczynione w roku 2008 finansowane były ze środków własnych i długu. 
W 2009 roku Emitent zdecydowaną część inwestycji dokonał w segmencie rolnym, a dotyczyło to 
w szczególności nabycia nowej fermy oraz dokończenia bazy magazynowej w Chróścinie. W dalszym ciągu 
trwają inwestycje  na fermach oraz związanych z rozbudową linii rozbioru oraz oczyszczalnią. W segmencie 
dystrybucji CM Makton S.A. otworzył nowy oddział w Gnieźnie oraz zakończył modernizację hurtowni 
w Katowicach. 
W 2010 r. – do dnia zatwierdzenia Prospektu – Emitent nie prowadził żadnego znaczącego zadania 
inwestycyjnego. Inwestycje poczynione w roku 2010 finansowane były ze środków własnych. 
 
Inwestycje kapitałowe 
Inwestycje kapitałowe Emitenta w okresie od 2007 do dnia zatwierdzenia Prospektu 
[w tys. zł] 

2010* – do dnia 
zatwierdzenia 

Prospektu 2009 2008 2007 
Inwestycje kapitałowe 2 7 260 28 446  200 845 
 
* dane nieaudytowane 
Źródło: Emitent 

W dniu 1 marca 2007 r. Emitent nabył 366 udziałów w spółce Stół Polski sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 
Łączna cena nabycia 100% udziałów wyniosła 28,5 mln złotych. Przeprowadzenie tego przejęcia znacząco 
umocniło pozycję Grupy Kapitałowej PKM Duda jako lidera w dystrybucji mięsa i wędlin na terenie województwa 
mazowieckiego, a także dzięki posiadanemu przez Stół Polski zakładowi przetwórczemu w Ciechanowcu 
umożliwiło produkcję wędlin marek premium i dystrybucję ich poprzez CM Makton oraz Stół Polski. Emitent nabył 
też spółkę New Logistic sp. z o.o. za łączną kwotę 7 456 tys. złotych. W 2007 roku Emitent dokonał znacznych 
inwestycji na rynku ukraińskim. Największą stanowiło przejęcie Grupy Rosan Agro. Cena nabycia 100% udziałów 
w Rosan Agro wyniosła 16 040 tys. dolarów amerykańskich. Emitent dokonał także w późniejszym okresie 
podwyższenia kapitału w tej spółce, w wyniku czego łączna kwota zaangażowania sięgnęła 96 527 tys. złotych. 
Spółka Rosan Agro nabyła także spółkę Express sp. z o.o. za 12 000 tys. UAH. Do mniejszych inwestycji na 
rynku ukraińskim należały przejęcia Pan Produkt Plus sp. z o.o. oraz Pieprzyk Rogatyń sp. z o.o. Dodatkowo 
nabyte założone spółki Agro Ferm sp. z o.o. oraz Agro Net – łączna kwota inwestycji w nie wyniosła 2 762 tys. 
złotych. Emitent dokonał także kilku podwyższeń kapitałów w spółkach zależnych: Agro Duda, Borys, Bioenergia, 
Hunter Wild, ŚWINIOKOMPLEKS ZORIA, Rolpol, Agroprof, Agrohop w łącznej wysokości około 53,8 mln złotych.   
Największą inwestycją kapitałową Emitenta w 2008 roku było nabycie 100% udziałów w Agro Progress sp. z o.o. 
za łączną kwotę 9 600 tys. złotych. Emitent poniósł także wydatki na założenie jednostki współkontrolowanej Nu 
Agrar Wschód sp. z o.o. w wysokości 200 tys. złotych. Emitent dokonał także kilku podwyższeń kapitałów 
w spółkach zależnych: Agro Net, Rosan Agro, Agroferm, Pieprzyk Rogatyń w łącznej wysokości około 18,7 mln 
złotych.   
W 2009 roku Emitent dokonał kliku podwyższeń kapitałów w spółkach zależnych: Agro Duda, Agroferm, 
Bioenergia, Makton, Wizental i ZM Duda w łącznej wysokości 47 738 tys. złotych. 
 
W 2010 r. Emitent nabył 100% udziałów w spółce „Domco” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 
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Obecnie prowadzone inwestycje 
W zakresie ochrony środowiska obecnie Emitent prowadzi inwestycję obejmującą rozbudowę mechaniczno-
chemiczno-biologicznej oczyszczalni ścieków z technologią MBR, pozwalającą na oddzielenie zawiesin od 
ścieków. Do dnia zatwierdzenia Prospektu na te inwestycje poniesiono nakłady w wysokości 11 885 tys. złotych. 
Inwestycje  te finansowane są ze środków własnych. 

Inwestycje Emitenta w przyszłości, co do których organy Emitenta podjęły już wiążące zobowiązania 
Jedynymi inwestycjami, co do których organy Emitenta podjęły już wiążące zobowiązania, są: kontynuacja 
rozbudowy mechaniczno-chemiczno-biologicznej oczyszczalni ścieków oraz kontynuacja budowy kolektora 
odprowadzającego ścieki oczyszczone do rzeki Orli. Inwestycje te finansowane są ze środków własnych. 
Ponadto Emitent zakupił licencje prawnoautorskie na korzystanie z produktów SAP. Wdrożenie systemu SAP ma 
być sfinansowane ze środków pozyskanych z emisji Akcji Serii H. 
 
Dodatkowo Emitent pragnie zaznaczyć, że Rada Nadzorcza Emitenta przyjęła kierunki strategiczne, szczegółowo 
opisane w rozdziale 7.2.3. Prospektu. Żadne natomiast zobowiązanie do danej inwestycji w zakresie planów 
rozwojowych nie zostało podjęte. Emitent pragnie również zwrócić uwagę na inwestycję opisaną w rozdziale 
7.2.13.2.  

7.2.5 Sprzedaż 
Struktura przychodów ze sprzedaży produktów i usług oraz towarów i materiałów Grupy Kapitałowej 
Emitenta w latach 2007-2009 

(w tys. zł) 2009 2008 2007

wartość
udział 

% wartość
udział 

% wartość wartość
Przychody ze sprzedaży produktów i usług 810 155 51,39% 789 053 53,93% 724 251 54,65% 
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 766 353 48,61% 674 038 46,07% 601 081 45,35% 
Razem 1 576 508 100,00% 1 463 091 100,00% 1 325 332 100,00% 

Źródło: Emitent 
 
W analizowanym okresie Grupa Kapitałowa Emitenta systematycznie zwiększała poziom przychodów. Struktura 
przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej PKM Duda charakteryzuje się dużą stabilnością. W okresie 2007-
2009 przeważającą część przychodów stanowiły przychody ze sprzedaży produktów i usług, których poziom 
wahał się od 51,4% w 2009 r. do 54,7% w roku 2007. W roku 2007 udział przychodów ze sprzedaży produktów 
i usług wyniósł 54,6%, a wartość sprzedaży produktów i usług osiągnęła poziom 724 251 tys. złotych. W roku 
2008 udział ten wyniósł 53,9%, a wartość sprzedaży produktów i usług osiągnęła poziom 789 053 tys. zł i wzrosła 
w porównaniu z rokiem poprzednim o 64 802 tys. złotych. W roku 2009 udział ten wyniósł 51,4%, a wartość 
sprzedaży produktów i usług osiągnęła poziom 810 155 tys. zł i wzrosła w porównaniu z rokiem poprzednim 
o 21 102 tys. złotych. 
Na wzrost całości przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta największy wpływ miały przede 
wszystkim: zwiększenie skali działania podmiotów z Grupy oraz pełna konsolidacja przychodów spółek 
włączonych do Grupy Kapitałowej PKM Duda. W okresie obejmującym historyczne informacje finansowe oraz 
w 2009 roku Grupa Kapitałowa Emitenta nie wprowadzała istotnych nowych produktów ani usług. 

7.2.6 Struktura sprzedaży terytorialnej 
Geograficzna struktura sprzedaży Grupy Kapitałowej PKM Duda w latach 2007-2009 

(w tys. zł) 2009 2008 2007 
wartość udział % wartość wartość wartość udział %

Eksport 168 948 10,72% 185 826 12,70% 147 130 11,10%
Kraj 1 407 560 89,28% 1 277 265 87,30% 1 178 202 88,90%
Razem 1 576 508 100,00% 1 463 091 100,00% 1 325 332 100,00%
Źródło: Emitent 
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Emitent w przeważającej części realizuje przychody ze sprzedaży krajowej. W latach 2007-2009 udział 
przychodów krajowych wahał się w przedziale 87%–89%. Z kolei udział przychodów eksportowych wahał się w 
przedziale 11%–13%.  
W 2005 r. Grupa Kapitałowa PKM Duda uzyskała uprawnienia do eksportu na rynek południowokoreański, co 
dało początek ekspansji na trudno dostępny, lecz atrakcyjny rynek azjatycki. Kolejnym krokiem w kierunku 
poszerzenia eksportu na rynki azjatyckie było uzyskanie przez Emitenta w 2006 r. licencji eksportowych na jeden 
z największych na świecie rynków mięsa wieprzowego – Japonii. W sierpniu 2009 r. Polski Koncern Mięsny 
DUDA S.A. uzyskał zatwierdzenie Służby ds. Nadzoru Weterynaryjnego i Fitosanitarnego Federacji Rosyjskiej do 
eksportu swojej produkcji na rynek rosyjski. Zakład spółki w Grąbkowie został poddany kontroli, która zakończyła 
się pomyślnie dla Spółki. W efekcie Polski Koncern Mięsny DUDA wszedł do grona zaledwie dziewięciu spośród 
wszystkich polskich zakładów produkujących i przetwarzających wołowinę oraz wieprzowinę, których towary 
zostały dopuszczone do sprzedaży w Rosji.  

7.2.7 Sezonowość 
W przychodach skonsolidowanych Grupy Kapitałowej PKM Duda w wyniku sukcesywnego dołączania kolejnych 
spółek sezonowość nie jest widoczna. Tucz, ubój, proces przetwórczy i handel trwają przez cały rok, jednak 
w konsumpcji krajowej mięsa i jego przetworów zauważalny jest wzrost obrotów w okresach poprzedzających 
święta Bożego Narodzenia oraz Wielkanoc. W tych kwartałach wzrost sprzedaży odnotowują przede wszystkim 
spółki dystrybucyjne Grupy Kapitałowej Emitenta – Makton i Stół Polski. Z kolei nieco gorsze dla spółek 
dystrybucyjnych są miesiące wakacyjne. Ponadto sezonowość jest widoczna w działalności spółek z segmentu 
rolnego, gdyż przychody z tytułu prowadzonych upraw osiągają one głównie w III i IV kwartale roku. Z kolei 
spółka Huter Wild jest silnie uzależniona od sezonu łowieckiego w Polsce – sezonowość sprzedaży 
charakteryzuje się tym, że największa sprzedaż w spółce występuje w IV kwartale. 

7.2.8 Podsumowanie podstawowych informacji dotyczących uzależnienia Emitenta od 
patentów lub licencji, umów przemysłowych, handlowych lub finansowych albo od 
nowych procesów produkcyjnych  

 
Uzależnienie od patentów lub licencji 
 
Emitent nie jest uzależniony od jakiegokolwiek patentu lub licencji. 
 
Uzależnienie od umów przemysłowych i handlowych  
 
Emitent nie jest uzależniony od umów przemysłowych lub handlowych.  
 
Ponadto, ze względu na znaczną ilość dostawców i odbiorców, Emitent nie jest także uzależniony od żadnej 
umowy zawartej z odbiorcami bądź dostawcami. 
 
Umowy finansowe 
 
Emitent jest uzależniony od umowy o konsolidacyjny kredyt konsorcjalny (opisana w pkt 8.2.3.1. Lp. 24. 
Prospektu), zawartej w ramach wykonania planu naprawczego (opisanego w pkt 7.2.14. Prospektu), na 
podstawie której sześć banków udzieliło Spółce kredytów w łącznej kwocie ponad 102,9 mln zł z przeznaczeniem 
na refinansowanie zobowiązań finansowych Emitenta wynikających z umów kredytowych zawartych z ww. 
bankami. Na podstawie umowy o konsolidacyjny kredyt konsorcjalny przesunięto termin spłaty ww. zobowiązań 
na późniejszy niż wynikający z pierwotnie zawartych umów kredytowych do daty przypadającej nie później niż 
31 grudnia 2015 r., umożliwiając Spółce lepszą obsługę długu. 
 
Poza ww. umową o konsolidacyjny kredyt konsorcjalny Emitent nie jest uzależniony od jakiejkolwiek zawartej 
jednostkowej umowy kredytowej. Zwraca się uwagę, że ogólny poziom zadłużenia wynikający ze wszystkich 
zawartych umów kredytowych, związane z tym ograniczenia w wykorzystywaniu zasobów kapitałowych, a także 
poziom ustanowionych na aktywach trwałych zabezpieczeń spłaty zobowiązań kredytowych może, przy 
zaistnieniu przesłanek rozwiązania umów kredytowych o znacznej wartości bez zachowania okresu 
wypowiedzenia i żądania natychmiastowej spłaty, mieć istotny negatywny wpływ na działalność Grupy 
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Kapitałowej. Należy wskazać, że co do niektórych kredytów okres wymagalności ich spłaty upłynął. W przypadku 
braku ich spłaty, zmiany terminu spłaty bądź też renegocjacji umów kredytowych kredytodawca będzie mógł 
wystąpić o ich natychmiastową spłatę, zapłatę odsetek umownych. 
 
Uzależnienie od nowych procesów produkcyjnych 
 
Emitent nie jest uzależniony od nowych procesów produkcyjnych. 

7.2.9 Pracownicy 
 

Stan zatrudnienia u Emitenta na podstawie umowy o pracę na koniec danego roku w okresie ostatnich 3 lat 
obrotowych oraz na dzień zatwierdzenia Prospektu przedstawia się w następujący sposób: 
 

Rok 
Stan na dzień 
zatwierdzenia 

Prospektu 
2009 2008 2007 

Liczba pracowników 522 535 597 549 

Źródło: Emitent 
 

Ponadto nieznaczna liczba osób (9) wykonuje pracę na rzecz Emitenta na podstawie umowy-zlecenia. Nie 
występuje zatrudnienie na podstawie umowy o dzieło. 
 
Na dzień zatwierdzenia Prospektu w spółkach z Grupy Kapitałowej, z wyłączeniem Emitenta, na podstawie 
umowy o pracę zatrudnionych jest 1703 pracowników.  

 
Zatrudnienie na podstawie umów o pracę i umów cywilnoprawnych u Emitenta oraz w spółkach z Grupy 
Kapitałowej w okresie ostatnich 3 lat obrotowych oraz na dzień sporządzenia Prospektu w podziale na 
podstawowe kategorie działalności przedstawia poniższa tabela: 

 
 

Rodzaj umowy 
Stan na dzień 
zatwierdzenia 

Prospektu 
31.12.2009 31.12.2008 31.12.2007 

 
Umowa o pracę 2225 2359 2657 2528 

 
Umowa-zlecenie 178 216 276 317 

 
Umowa o dzieło 44 41 2 14 

 
Razem 2447 2616 2935 2859 

Źródło: Emitent 
 

Zatrudnienie pracowników u Emitenta na podstawie umowy o pracę w podziale na wykształcenie na dzień 
zatwierdzenia Prospektu przedstawia poniższa tabela: 

 
Wykształcenie Liczba pracowników 

podstawowe 59 
zasadnicze zawodowe 254 

średnie 135 
wyższe 74 
Razem 522 

Źródło: Emitent 
 

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę u Emitenta oraz w spółkach z Grupy Kapitałowej na koniec każdego 
z ostatnich 3 lat obrotowych oraz na dzień zatwierdzenia Prospektu w podziale na podstawowe kategorie 
działalności przedstawia poniższa tabela: 
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Kategoria 

działalności 
Stan na dzień 
zatwierdzenia 

Prospektu 
31.12.2009 31.12.2008 31.12.2007 

Zarząd, dyrekcja, 
kadra kierownicza 

i administracja 
492 520 545 485 

produkcja i działy 
przyprodukcyjne 834 894 1071 1048 
transport, dział 

techniczny 316 358 360 335 

pozostali 
 127 141 250 268 

handel 456 446 431 392 

Razem 2252 2359 2657 2528 
Źródło: Emitent 

 
Rotację zatrudnienia na podstawie umowy o pracę u Emitenta oraz w spółkach z Grupy Kapitałowej w ciągu 
ostatnich 3 lat obrotowych oraz na dzień zatwierdzenia Prospektu przedstawia poniższa tabela: 

 

ROK  
ŚREDNIA LICZBA 
ZATRUDNIONYCH 

LICZBA ROTACJA  
(%) 

PRZYJĘĆ ODEJŚĆ PRZYJĘĆ ODEJŚĆ 
A B C B:A X 100 C:A X 100 

dzień zatwierdzenia 
Prospektu  2276,90 94 200 4,10 8,72 

2009 2473,54 599 910 24,22 36,79 

2008 2395,05 1168 967 48,77 40,37 

2007 2060,55 920 889 44,65 43,14 
Źródło: Emitent 

 

7.2.10 Posiadane akcje i opcje na akcje 
 
1. Zarząd 
 
Poniższa tabela przedstawia członków Zarządu posiadających akcje Emitenta. 
 

Lp. Osoba zarządzająca, 
nadzorująca/Akcjonariusz Liczba akcji  Udział w kapitale 

zakładowym (%) Liczba głosów Udział w ogólnej 
liczbie głosów (%) 

1. Maciej Duda – Prezes Zarządu 230 000 0,10 230 000 0,10 

2. Bogna Duda-Jankowiak –  
Wiceprezes Zarządu 5 000 000 2,21 5 000 000 2,21 

3. Roman Miler – Wiceprezes 
Zarządu 380 240 0,17 380 240 0,17 

4. Rafał Oleszak – Wiceprezes 
Zarządu 153 000 0,07 153 000 0,07 

Źródło: Emitent 
 
Zgodnie z umową opcji call z dnia 24 lipca 2009 r. zawartej pomiędzy Maciejem Dudą, Darią Dudą oraz Bogną 
Dudą-Jankowiak (zwani dalej „Członkami Rodziny Duda”) a PKO Bank Polski S.A., Kredyt Bank S.A., Bank 
Zachodni WBK S.A., BRE Bank S.A., ING Bank Śląski S.A., Bank Handlowy S.A. (zwane dalej „Bankami 
Wierzycielami”), opisaną w pkt. 7.2.14. Prospektu, Członkom Rodziny Duda przysługuje do końca 2012 roku 
prawo odkupu Akcji Serii I od Banków Wierzycieli w liczbie 129.122.590, uprawniającej do 56,4% ogólnej liczby 
głosów na Walnym Zgromadzeniu, za kwotę równą wyższej z cen: średniej cenie rynkowej akcji z ostatnich 3 
miesięcy pomniejszonej o 25% dyskonto albo cenie emisyjnej tych akcji powiększonej o koszt pieniądza w czasie 
(WIBOR 3M + 10% w skali roku).  
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2. Rada Nadzorcza 
 
Zgodnie z wiedzą Emitenta żaden członek Rady Nadzorczej nie posiada akcji ani opcji na akcje Emitenta. 
 

7.2.11 Ustalenia dotyczące uczestnictwa pracowników w kapitale Emitenta 
 
Na dzień zatwierdzenia Prospektu brak jest jakichkolwiek ustaleń dotyczących uczestnictwa pracowników 
w kapitale Emitenta. 
 
Zwraca się jednakże uwagę, że na podstawie uchwały NWZA nr 10 z dnia 9 września 2004 roku w sprawie emisji 
obligacji serii A z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji Spółki oraz warunkowego podwyższenia kapitału 
zakładowego o kwotę nie większą niż 1.500.000 zł w drodze emisji Akcji Serii F z wyłączeniem prawa poboru 
dotychczasowych Akcjonariuszy, zmienionej następnie uchwałą NWZA nr 4 z dnia 27 stycznia 2005 roku 
w sprawie zmiany uchwały NWZA nr 10 z dnia 9 września 2004 roku, Emitent wprowadził program motywacyjny 
dla członków organów zarządzających i kluczowych pracowników Emitenta oraz pracowników spółek z Grupy 
Kapitałowej. 
  
Po zatwierdzeniu sprawozdań finansowych za poszczególne lata, Zarząd Spółki przedstawiał Radzie Nadzorczej 
szczegółową analizę realizacji kryteriów ustalonych dla realizacji programu. Rada Nadzorcza w drodze uchwały 
stwierdzała realizację kryteriów i zatwierdzała liczbę akcji przeznaczonych do objęcia w poszczególnych 
transzach bądź też brak realizacji przez Spółkę przyjętych kryteriów. Szczegółowa liczba akcji, do objęcia których 
uprawniona była każda osoba w ramach danej transzy, była ustalana przez Zarząd. Lista osób uprawnionych 
wraz z liczbą akcji przeznaczonych do objęcia przez te osoby podlegała akceptacji Rady Nadzorczej. 
 
Na podstawie uchwały NWZA nr 10 z dnia 9 września 2004 roku Spółka wyemitowała łącznie 9.000 obligacji 
z prawem pierwszeństwa uprawniających do objęcia łącznie 900.000 Akcji Serii F, stanowiących 0,93% kapitału 
zakładowego Emitenta i uprawniających do 0,93% głosów na WZA. 
 
Na dzień zatwierdzenia Prospektu zakończono subskrypcję i sprzedaż akcji serii F, o czym Emitent informował 
w raporcie bieżącym nr 62/2008 z dnia 8 października 2008 roku, dostępnym na stronie internetowej Emitenta 
www.pkmduda.pl.  
 
Akcje te zostały dopuszczone i w dniu 20 listopada 2008 roku wprowadzone przez Emitenta do obrotu 
giełdowego na rynku podstawowym GPW. W dniu 20 stycznia 2009 roku Sąd Rejonowy dla. m.st. Warszawy 
w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS dokonał wpisu podwyższenia kapitału zakładowego o sumę równą 
wartości nominalnej objętych Akcji Serii F. 
 

7.2.12 Patenty, licencje i znaki towarowe   
 
7.2.12.1. Patenty 
 
1. Emitent  

 
Na dzień sporządzenia Prospektu Emitent nie posiada patentów ani wzorów użytkowych zastrzeżonych w Polsce 
lub za granicą. 
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2. Spółki z Grupy Kapitałowej  
 

Spośród spółek z Grupy Kapitałowej jedynie wskazana poniżej posiada zastrzeżony patent. Pozostałe spółki 
z Grupy Kapitałowej nie posiadają patentów lub wzorów użytkowych w Polsce lub za granicą.   
 
2.1. Rosan Agro Sp. z o.o. 

Poniższa tabela przedstawia wszystkie zarejestrowane patenty należące do Rosan Agro sp. z o.o.: 

Lp. Nr patentu Data upływu patentu Nazwa i rodzaj patentu Klasa patentu 
 

1. 61203 A bezterminowy Patent deklaracyjny na 
wynalazek  7 A61K67/02 

Żródło: Emitent  
 
7.2.12.2. Licencje 
 
1. Emitent 

Poniższa tabela przedstawia wykaz kluczowych licencji na oprogramowania komputerowe posiadanych przez 
Emitenta: 

Lp. Producent i nazwa oprogramowania Wersja Ilość stanowisk 

1.  
VMware Virtualcenter Mgt Svr Lic SW

 
- - - -  1 

2.  Vmware ESX Enterprise 2P Lic SW 
 

- - - - 4 

3.  Citrix Presentation Server Enterprise Edition 4.0, 4.5 75 
4.  Veritas Backup Exec 9.x 9.x 1 

5.  Veritas Backup Exec – Agent for Microsoft Exchange 
2000 

- - - - 1 

6.  Veritas Backup Exec – Agent for Microsoft SQL 2000 - - - - 1 
7.  Veritas Backup Exec – Advanced Open File Options - - - - 1 
8.  AdventNet ManageEngine ServiceDesk Plus 7.0.0 20 

9.  SYMC BACKUP EXEC 11D WIN WITH CONTINUOUS 
PROTECTION SERVER STD LIC EXPRESS BAND S 11D 1 

10.  
SYMC BACKUP EXEC 11D WIN WITH CONTINUOUS 
PROTECTION SERVER VER UG LIC EXPRESS BAND 
S 

11D 1 

11.  SYMC BACKUP EXEC MSFT XCH 11D WIN AGENT 
FOR MSFT EXCHANGE SERVER 11D 1 

12.  Nice Label Suite 4.0 4.0 1 
13.  Scanvaegt Multiflex SQL 250 SQL 17 + 15 
14.  Scanvaegt Multiflex SQL-1 for Office PC usage SQL 1 
15.  Scanvaegt Multiflex SQL VBA Runtime SQL 1 
16.  Scanvaegt Multiflex SQL Yield Module SQL 1 
17.  Scanvaegt Multiflex SQL Stock Management Module SQL 1 
18.  Scanvaegt Multiflex SQL Label Module SQL 1 
19.  Scanvaegt Multiflex SQL Internet Connector SQL 1 
20.  Scanvaegt Multiflex SQL WEB SQL 1 
21.  Comarch BI - - - - 1 
22.  Comarch CDN XL – Licencja stanowiskowa - - - - 72 
23.  Comarch CDN XL – Administrator - - - - 72 
24.  Comarch CDN XL – Sprzedaż - - - - 58 
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Lp. Producent i nazwa oprogramowania Wersja Ilość stanowisk 

25.  Comarch CDN XL – Księgowość - - - - 19 
26.  Comarch CDN XL – Środki Trwałe - - - - 10 
27.  Comarch CDN XL – Controlling - - - - 6 
28.  Comarch CDN XL – Import - - - - 5 
29.  Comarch CDN XL – CRM - - - - 3 
30.  Comarch CDN XL – Zamówienia  - - - - 20 
31.  Comarch CDN Optima PIK - - - - 5 
32.  Comarch ECOD - - - - 1 
33.  Comarch Optima Handel - - - - 6 
34.  Comarch Optima Kasa-Bank - - - - 6 
35.  SKK – system WMS 1.2 7 

Żródło: Emitent 
 
Poza ww. Emitent nie posiada innych licencji, które byłyby istotne z punktu widzenia prowadzonej przez niego 
działalności i których brak mógłby niekorzystnie wpływać na jego wynik. 
 
1. Spółki z Grupy Kapitałowej  

2.1. PZZ Dystrybucja sp. z o.o.  
 
Poniższa tabela przedstawia licencje na oprogramowania komputerowe istotne z punktu widzenia prowadzenia 
działalności przez PZZ Dystrybucja sp. z o.o.: 
 

Lp. Producent i nazwa oprogramowania Wersja Ilość stanowisk 

1. SYSTEM OBSŁUGI WAGI  - - - - 1 
Źródło: Emitent 

2.2. Stół Polski sp. z o.o.  
 
Poniższa tabela przedstawia licencje na oprogramowania komputerowe istotne z punktu widzenia prowadzenia 
działalności przez Stół Polski sp. z o.o.: 
 

Lp. Producent i nazwa oprogramowania Wersja Ilość stanowisk 

1. Tpp Soft sp. z o.o.  "Kalkulacje rozbioru i produkcji" 1.4 w
sieciowa 4 

Źródło: Emitent 
 
2.3.  Meat Service sp. z o.o. 

Poniższa tabela przedstawia licencje na oprogramowania komputerowe istotne z punktu widzenia prowadzenia 
działalności przez Meat Service sp. z o.o.: 
 

Lp. Producent i nazwa oprogramowania Wersja Ilość stanowisk 

1.  Comarch CDN XL Handel-Sprzedaż 1 
2.  Comarch CDN XL Zamówienia 20 
3.  Comarch CDN XL Import 1 

Źródło: Emitent 
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2.4.  CM Makton S.A. 

Poniższa tabela przedstawia licencje na oprogramowania komputerowe istotne z punktu widzenia prowadzenia 
działalności przez CM Makton S.A.: 
 

Lp. Producent i nazwa oprogramowania Wersja Ilość stanowisk 

1.  Comarch s.a. Cdn radwag   1 

2.  Comarch s.a. Cdn xl licencja stanowiskowa 8.0 165 
3.  Comarch s.a. Cdn xl sprzedaz 8.0 117 
4.  Comarch s.a. Cdn xl ksiegowosc 8.0 26 
5.  Comarch s.a. Cdn xl produkcja 8.0 6 

6.  Comarch s.a. Cdn xl srodki trwale 8.0 6 
7.  Comarch s.a. Cdn xl controlling 8.0 10 
8.  Comarch s.a. Cdn xl import 8.0 4 
9.  Comarch s.a. Cdn xl menedzer baz 8.0 165 
10.  Comarch s.a. Cdn xl zamowienia 8.0 25 
11.  Comarch s.a. Cdn xl opt!ma kasa/bank 8.0 9 

Źródło: Emitent 
 
Pozostałe spółki z Grupy Kapitałowej nie posiadają żadnych licencji, które byłyby istotne z punktu widzenia 
prowadzonej przez te podmioty działalności i których brak mógłby wpływać niekorzystnie na wyniki Grupy 
Kapitałowej bądź którejkolwiek ze spółek wchodzących w jej skład. 
 
 
7.2.12.3. Znaki towarowe 
 
1. Emitent 
 
Poniższa tabela przedstawia wszystkie zarejestrowane znaki towarowe należące do Emitenta:  
 

Lp. Nr prawa 
ochronnego 

Data upływu 
bieżącego okresu 

ochronnego 
Nazwa i rodzaj znaku Klasa towarowa 

 

1. 143021 17 kwietnia 2017 r. DUDA D GRĄBKOWO
słowno-graficzny Klasyfikacja: 18, 29, 40, 44 

2. 168242 25 października 2011 r. 
Duda ZAKŁADY MIĘSNE 

GRĄBKOWO 73 
słowno-graficzny 

Klasyfikacja: 29, 35, 40 

3. 163483 4 lutego 2012 r. 

  
 

tzw. „liść” 
graficzny 

Klasyfikacja: 29, 30, 31, 32 

4. 163484 4 lutego 2012 r. tado takie dobre
słowno-graficzny Klasyfikacja: 29, 30, 31, 32 

5. 172867 21 lutego 2012 r. ares
słowny Klasyfikacja: 31 

6. 170479 25 października 2012 r. prosto na stół
słowno-graficzny Klasyfikacja: 29, 30, 31, 32 
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7. 172234 30 października 2012 r. 

 

 
 

graficzny 

Klasyfikacja: 29, 30, 31, 32 

8. 171609 30 października 2012 r. 

 
 

 
 
 

graficzny 

Klasyfikacja: 29, 30, 31, 32 

9. 171610 30 października 2012 r.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

graficzny 

Klasyfikacja: 29, 30, 31, 32 

10. 184678 4 lutego 2012 r. Wieprzowina 
słowno-graficzny Klasyfikacja: 29 

11. 170478 25 października 2012 r. 

 
 
 
 
 
 
 
 

graficzny 

Klasyfikacja: 29, 30, 31, 32 

12. 96646* 10 maja 2017 r. 
POLSKI KONCERN 
MIĘSNY DUDA S.A. 

słowno-graficzny 
Klasyfikacja: 29, 31, 35, 40 

13. 207861 4 lutego 2012 r. 
Duda ZAKŁADY MIĘSNE 

GRĄBKOWO 
słowno-graficzny 

Klasyfikacja: 29, 31, 35, 40 

14. 204664 25 października 2012 r. 
DUDA ZAKŁADY 

MIĘSNE S.A. 
słowno-graficzny 

Klasyfikacja: 29, 30, 31, 32 

15. 208822 29 marca 2014 r. 
POLSKI KONCERN 

MIĘSNY GRUPA 
KAPITAŁOWA DUDA 

słowno-graficzny 
Klasyfikacja: 29, 30, 32 

16. 209784 14 lutego 2015 r. 

PKM DUDA POLSKI 
KONCERN MIĘSNY 
Żywimy miliony 
Europejczyków 
słowno-graficzny 

Klasyfikacja: 29, 30, 32 

17. 209785 14 lutego 2015 r. 

PKM DUDA POLSKI 
KONCERN MIĘSNY 
Żywimy miliony 
Europejczyków 
słowno-graficzny 

Klasyfikacja: 29, 30, 32 
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18. 209786 14 lutego 2015 r. 
PKM DUDA POLSKI 
KONCERN MIĘSNY 

Żywimy miliony Polaków
słowno-graficzny 

Klasyfikacja: 29, 30, 32 

19. 209787 14 lutego 2015 r. 
PKM DUDA POLSKI 
KONCERN MIĘSNY 

Żywimy miliony Polaków
słowno-graficzny 

Klasyfikacja: 29, 30, 32 

20. 209788 14 lutego 2015 r. 
PKM DUDA POLSKI 
KONCERN MIĘSNY 

słowno-graficzny 
Klasyfikacja: 29, 30, 32 

21. 209789 14 lutego 2015 r. PKM
słowno-graficzny Klasyfikacja: 29, 30, 32 

22. 207869 17 czerwca 2015 r. PKM
słowny Klasyfikacja: 29, 30, 32 

23. 207870 17 czerwca 2015 r. pkm duda
słowny Klasyfikacja: 29, 30, 32 

24. 210854 24 stycznia 2016 r. 
PKM DUDA POLSKI 
KONCERN MIĘSNY 

słowno-graficzny 
Klasyfikacja: 29,30,31,32,40 

* znak zarejestrowany na Ukrainie 
Źródło: Emitent 
 
Ponadto, Emitent oczekuje na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie udzielenia prawa 
ochronnego dla jednego znaku towarowego wskazanego w poniższej tabeli, zgłoszonego przez Emitenta do 
rejestracji.  
 

Lp. Nr zgłoszenia 
Przewidywana data 

upływu okresu 
ochronnego 

Nazwa i rodzaj znaku Klasa towarowa 

1. 
Z-338720 26 marca 2018 r. Hodowca Roku

słowno-graficzny Klasyfikacja 16, 29, 31, 41 

Źródło: Emitent 
 
2. Spółki z Grupy Kapitałowej  

2.1. NetBrokers sp. z o.o. 
 
Poniższa tabela przedstawia wszystkie zarejestrowane znaki towarowe należące NetBrokers sp. z o.o.: 
 

Lp. Nr prawa 
ochronnego 

Data upływu 
bieżącego okresu 

ochronnego 
Nazwa i rodzaj znaku Klasa towarowa 

 

1. 185412 30 sierpnia 2014 r. Net Brokers 
słowno-graficzny Klasyfikacja: 35, 36, 38 

Źródło: Emitent 
 
2.2. Stół Polski sp. z o.o. 
  
Poniższa tabela przedstawia wszystkie zarejestrowane znaki towarowe należące do Stół Polski sp. z o.o.: 
 

Lp. Nr prawa 
ochronnego 

Data upływu 
bieżącego okresu 

ochronnego 
Nazwa i rodzaj znaku Klasa towarowa 

 

1. 137491 29 grudnia 2018 r. BERTA
słowny  Klasyfikacja: 29, 30, 31 

2. 164478 26 listopada 2011 r. KOKOBASKI
słowny Klasyfikacja: 29 

3. 164479 26 listopada 2011 r. SZYNKOLADA
słowny Klasyfikacja: 29 

4. 161292 8 lutego 2012 r. FUKS
słowny Klasyfikacja: 29 
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5. 170150 15 lipca 2010 r. 
M STÓŁ POLSKI Smak 

rodzinnego domu Szynka 
z indyka 

słowno-graficzny 
Klasyfikacja: 29 

6. 202551 15 lipca 2010 r. 
M STÓŁ POLSKI Smak 

rodzinnego domu SZYNKA 
KONSERWOWA 
słowno-graficzny 

Klasyfikacja: 29 

7. 189192 23 stycznia 2013 r. na góralską nutę
słowny Klasyfikacja: 29, 30, 32, 33 

8. 187535 9 marca 2014 r. Z GÓRALSKIEJ BECZKI
słowny Klasyfikacja: 29 

9. 
178580 

21 kwietnia 2015 r. 
WYROBY MISTRZA 

ZYGMUNTA 
słowny Klasyfikacja: 29 

10. 138181 12 listopada 2018 r. Multi Pek
słowno-graficzny Klasyfikacja: 29, 30, 31, 35 

11. 134772 29 grudnia 2018 r. STÓŁ POLSKI
słowny Klasyfikacja: 1, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 42 

12. 137492 4 stycznia 2019 r. DOGMAN
słowny Klasyfikacja: 29, 31 

13. 135415 29 grudnia 2018 r. CATMAN
słowny Klasyfikacja: 29, 31 

14. 135416 29 grudnia 2018 r. SUNIA
słowny Klasyfikacja: 29, 31 

15. 146712 31 grudnia 2019 r. multipek
słowny Klasyfikacja: 29, 30, 31, 35 

16. 147784 7 stycznia 2020 r. Multipek
słowno-graficzny Klasyfikacja: 29, 30, 31, 35 

17. 152931 8 czerwca 2010 r. EUROMEAT
słowno-graficzny Klasyfikacja: 1, 29, 30, 31, 32, 33, 35 

18. 208362 15 lipca 2012 r. 
M STÓŁ POLSKI Smak 

rodzinnego domu Przysmak 
Tatarski 2 porcje 
słowno-graficzny 

Klasyfikacja: 29 

Źródło: Emitent 
 
2.3     Hunter Wild sp. z o.o.       
 
Poniższa tabela przedstawia znaki towarowe zarejestrowane przez Hunter Wild sp. z o.o.: 
 

Lp. Nr  prawa 
ochronnego 

Data upływu 
bieżącego okresu 

ochronnego 
Nazwa i rodzaj znaku Klasa towarowa 

 

1. 215587 1 października 2017 r. 
HUNTER WILD PARTNER 

MYŚLIWYCH 
słowno-graficzny 

Klasyfikacja: 29, 39 

2. 220362 5 grudnia 2017 r. 
HUNTER WILD 

Na tropie smaku … 
słowno-graficzny 

Klasyfikacja: 29, 39 

Źródło: Emitent 
 
2.4.     Polska Wołowina sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej 
             
Poniższa tabela przedstawia znaki towarowe zgłoszone przez Polska Wołowina sp. z o.o. w upadłości 
likwidacyjnej do Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej: 
 

Lp. Nr zgłoszenia 
Przewidywana data 

upływu okresu 
ochronnego 

Nazwa i rodzaj znaku Klasa towarowa 
 

1. Z-330855 1 października 2017 r. PKM POLSKA WOŁOWINA
słowno-graficzny Klasyfikacja: 16, 18, 29, 30, 31, 43 

Źródło: Emitent 
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2.5.     Euro-Duda sp. z o.o. 
             
Poniższa tabela przedstawia znaki towarowe zgłoszone przez Euro-Duda sp. z o.o. do Urzędu Patentowego 
Rzeczpospolitej Polskiej: 
 

Lp. Nr zgłoszenia 
Przewidywana data 

upływu okresu 
ochronnego 

Nazwa i rodzaj znaku Klasa towarowa 
 

1. Z-330851 1 października 2017 r. PKM EURO DUDA
słowno-graficzny Klasyfikacja:  29, 30, 31, 40 

* znak objęty umową z dnia 23.04.2010 r. o przeniesienie praw do zgłoszonego do rejestracji znaku towarowego na Emitenta 
Źródło: Emitent 
 

2.6.     Agro Duda sp. z o.o. 
             
Poniższa tabela przedstawia znaki towarowe zgłoszone przez Agro Duda sp. z o.o. do Urzędu Patentowego 
Rzeczpospolitej Polskiej: 
 

Lp. Nr zgłoszenia 
Przewidywana data 

upływu okresu 
ochronnego 

Nazwa i rodzaj znaku Klasa towarowa 
 

1. Z-330850* 1 października 2017 r. PKM AGRO DUDA
słowno-graficzny Klasyfikacja:  29, 30, 31, 39, 43 

* znak objęty umową o przeniesienie praw do zgłoszonego do rejestracji znaku towarowego z dnia 20.04.2010 r., zawartą z Emitentem 
Źródło: Emitent 
 
2.7.     Wizental sp. z o.o. 
             
Poniższa tabela przedstawia znaki towarowe zgłoszone przez Wizental sp. z o.o. do Urzędu Patentowego 
Rzeczpospolitej Polskiej:  
 

Lp. Nr zgłoszenia 
Przewidywana data 

upływu okresu 
ochronnego 

Nazwa i rodzaj znaku Klasa towarowa 
 

1. Z-330847* 1 października 2017 r. PKM WIZENTAL
słowno-graficzny Klasyfikacja:  29, 30, 31, 35 

* znak objęty umową z dnia 20.04.2010 r. o przeniesienie praw do zgłoszonego do rejestracji znaku towarowego na Emitenta 
Źródło: Emitent 
 
2.8.     Bioenergia sp. z o.o. 
             
Poniższa tabela przedstawia znaki towarowe zgłoszone przez Bioenergia sp. z o.o. do Urzędu Patentowego 
Rzeczpospolitej Polskiej:  
 

Lp. Nr 
zgłoszenia 

Przewidywana data 
upływu okresu 

ochronnego 
Nazwa i rodzaj znaku Klasa towarowa 

 

1. Z-330849* 1 października 2017 r. PKM BIOENERGIA
słowno-graficzny Klasyfikacja: 3, 29, 30, 31, 39, 40 

* znak objęty umową z dnia 20.04.2010 r. o przeniesienie praw do zgłoszonego do rejestracji znaku towarowego na Emitenta 
Źródło: Emitent 
 
2.9.     Meat Service sp. z o.o. 
             
Poniższa tabela przedstawia znaki towarowe zgłoszone przez Meat Service sp. z o.o. do Urzędu Patentowego 
Rzeczpospolitej Polskiej:  
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Lp. Nr 
zgłoszenia 

Przewidywana data 
upływu okresu 

ochronnego 
Nazwa i rodzaj znaku Klasa towarowa 

 

1. Z-330852 10 października 2017 r. 
MEAT SERVICE pork 

experts 
Słowno - graficzny 

Klasyfikacja:  29, 30, 31, 37, 39 

Źródło: Emitent 
 
2.10. CM Makton S.A. 
 
Poniższa tabela przedstawia zarejestrowane znaki towarowe należące do CM Makton S.A.: 
 

Lp. Nr prawa 
ochronnego 

Data upływu bieżącego 
okresu ochronnego Nazwa i rodzaj znaku Klasa towarowa 

 

1. 146102 19 października 2019 r. Kiełbasa unijna
słowny Klasyfikacja:  29, 30 

2. 171765 22 listopada 2019 r. Szynka Bohuna
słowny Klasyfikacja:  29 

3. 174937 27 stycznia 2013 r. 
makton CENTRUM MIĘSNE 
Wielki wybór małych cen 

słowno-graficzny 
Klasyfikacja:  29, 30 

4. 149604 27 kwietnia 2010 r. Dekada Tradycji
słowny Klasyfikacja:  29, 30 

5. 179213 17 października 2013 r. makton SZYNKA GRAND
słowno-graficzny Klasyfikacja:  29 

6. 142888* 3 sierpnia 2009 r.  POLSKA TRADYCJA
słowny Klasyfikacja:  29, 30 

7. 142889* 3 sierpnia 2009 r.  EUROSMAK
słowny Klasyfikacja:  29, 30 

8. 179214 17 października 2013 r. makton SZYNKA ŻERAŃSKA
słowno-graficzny Klasyfikacja:  29 

9 179215 17 października 2013 r. makton SZYNKA SŁUŻEWIECKA
słowno-graficzny Klasyfikacja:  29 

10. 146102 19 października 2009 r. Kiełbasa Unijna
słowny Klasyfikacja: 29, 30 

11. 156487 27 grudnia 2010 r. FIESTA
słowny Klasyfikacja:  29, 30 

12. 182014 25 stycznia 2015 r. siesta
słowno-graficzny Klasyfikacja:  29 

13. 181893 24 marca 2014 r. 
Dystrybutor jakości! Makton 

CENTRUM MIĘSNE 
słowno-graficzny 

Klasyfikacja:  29 

14. 181892 24 marca 2014 r. STAROWIEJSKA SPIŻARNIA
słowno-graficzny Klasyfikacja:  29 

15. 186347 6 kwietnia 2014 r. KIEŁBASA STAROWIEJSKA 
makton CENTRUM MIĘSNE Klasyfikacja:  29 

16. 182013 25 stycznia 2015 r. EXQUISIT
słowno-graficzny Klasyfikacja:  29, 35 

17. 181894 24 marca 2014 r. 
Makton CENTRUM MIĘSNE 
Dobre wędliny w dobrych 

sklepach! 
słowno-graficzny 

Klasyfikacja:  29 

18. 199564 16 stycznia 2016 r. Liga Smakoszy
słowny Klasyfikacja:  29, 35 

19. 189711 26 sierpnia 2014 r. ZIEMOWIT
słowny Klasyfikacja:  29, 30 

20. 186367 5 lipca 2014 r. makton Centrum Mięsne
słowno-graficzny Klasyfikacja:  29, 30 

21. 175223 5 sierpnia 2013 r. 
Warszawskie targi spożywcze 

EuroFood 2003 
słowno-graficzny 

Klasyfikacja: 29, 35, 37, 41 

22. 146102 19 października 2009 r. Kiełbasa Unijna
słowny Klasyfikacja:  29, 30 
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23. 121739 1 lipca 2017 r. MAKTON
słowno-graficzny Klasyfikacja:  29 

24. 136997 26 października 2018 r. FEDRUS 
słowno-graficzny Klasyfikacja: 29 

25. 152422 17 sierpnia 2010 r. SMAKOŁYK FEDRUS
słowno-graficzny Klasyfikacja: 29 

26. 190500 17 sierpnia 2015 r. DUMA
słowny Klasyfikacja: 29, 35 

27. 167454 24 listopada 2010 r. siesta
słowno-graficzny Klasyfikacja: 29, 30 

* okres ochronny upłynął 
Źródło: Emitent 
 
Ponadto CM Makton S.A. oczekuje na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie 
udzielenia prawa ochronnego dla 1 znaku towarowego wskazanego w poniższej tabeli, zgłoszonego przez CM 
Makton S.A. do rejestracji: 
 

Lp. Nr zgłoszenia 
Przewidywana data 

upływu okresu 
ochronnego 

Nazwa i rodzaj znaku Klasa towarowa 

1. Z-359885 26 sierpnia 2019 r. Olchowa
słowno-graficzny Klasyfikacja: 16,29,31,41 

Źródło: Emitent 
 
 
2.11. Rosan Agro sp. z o.o. 
 
Poniższa tabela przedstawia zarejestrowane znaki towarowe należące do Rosan Agro sp. z o.o.: 
 

Lp. 
Nr prawa 

ochronnego 

Data upływu 
bieżącego okresu 

ochronnego Nazwa i rodzaj znaku Klasa towarowa 

1. 39306 26.04.2012 Znak dla towarów i usług, 
(Росан-Агро) 29, 30, 31 

2. 40304 06.09.2011 Znak dla towarów i usług, 
(Росана) 29, 30, 31 

3. 43541 28.11.2012 Znak dla towarów i usług, 
(Росана) 29, 30, 31 

4. 63178 31.08.2014 Znak dla towarów i usług, 
 (Домашні рецепти) 

29, 30, 31 

5. 101289 30.08.2017 Znak dla towarów i usług, 
(Салямчик) 29, 35, 40 

Źródło: Emitent 
 
Pozostałe spółki z Grupy Kapitałowej nie posiadają żadnych zarejestrowanych bądź zgłoszonych znaków 
towarowych. 

7.2.13 Środki trwałe i ochrona środowiska 
Informacje dotyczące już istniejących lub planowanych znaczących rzeczowych aktywów trwałych 
 
7.2.13.1. Nieruchomości 
 

1. Emitent 
 
Poniższa tabela przedstawia opis wszystkich nieruchomości Emitenta: 
 

Lp. Położenie nieruchomości 
(nr KW) 

Wielkość 
i struktura Przeznaczenie Tytuł prawny Ustanowione 

obciążenia 

1. Grąbkowo 73, gm. Jutrosin 
KW  nr 11149***** 

7.65.21 ha 
teren zabudowany 

Tereny 
przemysłowe, 
grunty orne 

Własność 
1. Hipoteka kaucyjna 

do kwoty 3.500.000 
zł ustanowiona na 
rzecz Kredyt Banku 
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S.A. w Warszawie
2. Hipoteka umowna 

zwykła w kwocie 
5.000.000 zł 
ustanowiona na 
rzecz Kredyt Banku 
S.A., Oddział w 
Lesznie 

3. Hipoteka umowna 
zwykła w kwocie 
5.000.000 zł 
ustanowiona na 
rzecz Kredyt Banku 
S.A., Oddział w 
Lesznie 

4. Hipoteka umowna 
zwykła w kwocie 
5.000.000 zł 
ustanowiona na 
rzecz Kredyt Banku 
S.A., Oddział w 
Lesznie 

5. Hipoteka umowna 
zwykła w kwocie 
10.000.000 zł 
ustanowiona na 
rzecz Kredyt Banku 
S.A. w Warszawie 

6. Hipoteka umowna 
kaucyjna do kwoty 
1.000.000 zł 
ustanowiona na 
rzecz Kredyt Banku 
S.A. w Warszawie 

7. Hipoteka zwykła w 
kwocie 2.390.000 zł 
ustanowiona na 
rzecz Kredyt Banku 
S.A. w Warszawie 

8. Hipoteka kaucyjna 
do kwoty 700.000 zł 
ustanowiona na 
rzecz Kredyt Bank 
S.A. w Warszawie  

9. Hipoteka kaucyjna 
do kwoty 
23.595.423,50 zł 
ustanowiona na 
rzecz Kredyt Banku 
S. A. z siedzibą w 
Warszawie 

10. Hipoteka kaucyjna 
do kwoty 
49.879.979,84 zł, 
ustanowiona na 
rzecz Banku Polska 
Kasa Opieki S.A. 
z siedzibą 
w Warszawie 

11. Hipoteka kaucyjna 
do kwoty 
35.248.925,64 zł, 
ustanowiona na 
rzecz Powszechnej 
Kasy Oszczędności 
Bank Polski S.A. 
z siedzibą 
w Warszawie 

12. Hipoteka kaucyjna 
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do kwoty 
20.988.764,43 zł 
ustanowiona na 
rzecz ING Bank 
Śląski S.A. 
z siedzibą 
w Katowicach 

13. Hipoteka kaucyjna 
do kwoty 
2.247.064,61 zł 
ustanowiona na 
rzecz Banku 
Zachodniego WBK 
S.A. z siedzibą we 
Wrocławiu 

1. Hipoteka kaucyjna 
do kwoty 
22.401.826,53 zł na 
rzecz BRE Bank 
S.A. z siedzibą 
w Warszawie. 

2. 
Grąbkowo 73, gm. Jutrosin 

KW  nr 44363 
 

1.71.58 ha
teren 

niezabudowany 
Grunty orne Własność Brak 

3. Czarnków** 
KW nr  35383 0,8242 ha Grunty orne Własność 

Hipoteka kaucyjna 
łączna do kwoty 
2.325.381,35 zł 
ustanowiona na rzecz 
Miejskiego 
Przedsiębiorstwa 
Oczyszczania w m.st. 
Warszawie z siedzibą w 
Warszawie 

4. Czarnków** 
KW nr  21817 

0,1657 ha 
teren zabudowany Grunty orne 

Użytkowanie 
wieczyste 

gruntu i odrębna 
własność 
budynków 

Hipoteka kaucyjna 
łączna do kwoty 
2.325.381,35 zł 
ustanowiona na rzecz 
Miejskiego 
Przedsiębiorstwa 
Oczyszczania w m.st. 
Warszawie z siedzibą 
w Warszawie 

 

5. Czarnków** 
KW nr  4905 

0,8133 ha 
teren zabudowany Grunty orne 

Użytkowanie 
wieczyste 

gruntu i odrębna 
własność 
budynków 

Hipoteka kaucyjna 
łączna do kwoty 
2.325.381,35 zł 
ustanowiona na rzecz 
Miejskiego 
Przedsiębiorstwa 
Oczyszczania w m.st. 
Warszawie z siedzibą 
w Warszawie 

6. 
Gaj, gm. Mogilany 

KW nr KR 3I/00008483/7 
 

1,0643 ha
teren 

niezabudowany 
Grunty orne, 

pastwiska Własność Brak*/*** 

7. Gaj, gm. Mogilany 
KW nr KR 3I/00008471/0 0,0233 ha Grunty orne, 

pastwiska 
½  udziału we 

współwłasności 
nieruchomości 

Brak*/*** 

8. Libertów, gm. Mogilany 
KW nr KR 3I/00006017/6 0,03 ha Grunty orne, 

pastwiska 
½ udziału we 

współwłasności 
nieruchomości 

Brak*/*** 

9. 
Marków Towarzystwo, gm. 

Mszczonów 
KW nr PL1Z/00036737/8 

3,9861 ha Grunty orne Własność 
 Brak*/*** 

11. 
Bytom, ul. Strzelców 

Bytomskich 1 
KW nr KA1Y/00004294/8 

 

1,8354 ha 
teren zabudowany 

Tereny 
przemysłowe 

Użytkowanie 
wieczyste 

gruntu i odrębna 
własność 
budynku 

1. Hipoteka umowna 
łączna kaucyjna do 
kwoty 539.431,51  
zł ustanowiona na 
rzecz 
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Ogólnopolskiej 
Fundacji Edukacji 
Komputerowej z 
siedzibą we 
Wrocławiu  

2. Hipoteka umowna 
łączna kaucyjna do 
kwoty 581.345,34  
zł ustanowiona na 
rzecz 
Ogólnopolskiej 
Fundacji Edukacji 
Komputerowej z 
siedzibą we 
Wrocławiu  

3. Hipoteka umowna 
łączna kaucyjna do 
kwoty 540.259,99 zł 
ustanowiona na 
rzecz Banku 
Spółdzielczego 
w Aleksandrowie 
Łódzkim 

4. Hipoteka umowna 
łączna kaucyjna do 
kwoty 582.238,19 zł 
ustanowiona na 
rzecz Banku 
Spółdzielczego 
w Aleksandrowie 
Łódzkim 

5. Hipoteka umowna 
łączna kaucyjna do 
kwoty 378.181,99 zł 
ustanowiona na 
rzecz Gminy 
Wyznaniowej 
Żydowskiej z 
siedzibą w 
Warszawie  

6. Hipoteka umowna 
łączna kaucyjna do 
kwoty 6.424.123,99 
zł ustanowiona na 
rzecz Spółdzielni 
Mieszkaniowej 
„NOWA” z siedzibą 
w Jastrzębiu-Zdroju  

7. Hipoteka umowna 
łączna kaucyjna do 
kwoty 6.923.277,36 
zł ustanowiona na 
rzecz Spółdzielni 
Mieszkaniowej 
„NOWA” z siedzibą 
w Jastrzębiu-Zdroju  

8. Hipoteka umowna 
łączna kaucyjna do 
kwoty 2.157.726,04 
zł ustanowiona na 
rzecz Miejskiego 
Przedsiębiorstwa 
Oczyszczania w 
m.st. Warszawy z 
siedzibą 
w Warszawie 

9. Hipoteka umowna 
łączna kaucyjna do 
kwoty 2.325.381,35 
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zł ustanowiona na 
rzecz Miejskiego 
Przedsiębiorstwa 
Oczyszczania w 
m.st. Warszawie z 
siedzibą 
w Warszawie  

10. Hipoteka łączna 
zwykła umowna w 
kwocie 
15.730.282,33 zł 
oraz hipoteka 
łączna kaucyjna 
umowna do kwoty 
7.865.141,17 zł na 
rzecz Kredyt Bank 
S.A. z siedzibą w 
Warszawie 

11. Hipoteka łączna 
zwykła umowna w 
kwocie 
33.253.319,89 zł 
oraz hipoteka 
łączna kaucyjna 
umowna do kwoty 
16.626.659,95 zł na 
rzecz Banku Polska 
Kasa Opieki S.A. z 
siedzibą w 
Warszawie 

12. Hipoteka łączna 
zwykła umowna  w 
kwocie 
23.499.283,76 zł 
oraz hipoteka 
łączna kaucyjna 
umowna do kwoty 
11.749.641,88 zł na 
rzecz Powszechnej 
Kasy Oszczędności 
Banku Polskiego 
S.A. z siedzibą 
w Warszawie 

13. Hipoteka łączna 
zwykła umowna w 
kwocie 
13.992.509,62 zł 
oraz hipoteka 
łączna kaucyjna 
umowna do kwoty 
6.996.254,81 zł na 
rzecz ING Banku 
Śląskiego S.A. z/s 
w Katowicach 

14. Hipoteka łączna 
zwykła umowna w 
kwocie 
1.498.043,07 zł 
oraz hipoteka 
łączna kaucyjna 
umowna do kwoty 
749.021,54 zł na 
rzecz Banku 
Zachodniego WBK 
S.A. z siedzibą we 
Wrocławiu 

15. Hipoteka łączna 
zwykła umowna w 
kwocie 
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14.934.551,02 zł 
oraz hipoteka 
łączna kaucyjna 
umowna do kwoty 
7.467.275,51 zł; 
obie na rzecz BRE 
Banku S.A. 
z siedzibą w 
Warszawie 

12. Katowice, ul. Kozielska 
KW nr KA1K/00040184/7 

2,2701 ha 
teren zabudowany 

Tereny 
przemysłowe 

Użytkowanie 
wieczyste 

gruntu i odrębna 
własność 
budowli 

Hipoteka kaucyjna do 
kwoty 4.546.302,99 zł 
na rzecz Spółdzielni 
Mieszkaniowej „NOWA” 
z siedzibą w Jastrzębiu-
Zdroju 

13. Jaworze, powiat bielski 
Kw nr BB1B/00080895/1 5,9879 ha Tereny 

przemysłowe 
Użytkowanie 

wieczyste 
gruntu  

Brak  

14. Stary Kobylin*** 
KW nr KZ1R/00031638/1 

1,71 ha 
teren zabudowany 

Tereny 
przemysłowe, 
grunty orne 

Własność 

1. Hipoteka umowna 
kaucyjna do kwoty 
1.320.000 zł 
ustanowiona na 
rzecz Banku 
Zachodniego WBK 
S.A. 

2. Hipoteka umowna 
zwykła w kwocie 
465.813,61 EUR 
ustanowiona na 
rzecz Banku 
Zachodniego WBK 
S.A. 

3. Hipoteka umowna 
kaucyjna do kwoty 
93.162,72 EUR 
ustanowiona na 
rzecz Banku 
Zachodniego WBK 
S.A.  

4. Hipoteka umowna 
zwykła w kwocie 
5.023.028,00 zł 
ustanowiona na 
rzecz Banku 
Zachodniego WBK 
S.A. 

5. Hipoteka umowna 
kaucyjna do kwoty 
1.004.605,60 zł 
ustanowiona na 
rzecz Banku 
Zachodniego WBK 
S.A. 

6. Hipoteka umowna 
zwykła w kwocie 
365.502,63 EUR 
ustanowiona na 
rzecz Banku 
Zachodniego WBK 
S.A. 

7. Hipoteka umowna 
kaucyjna do kwoty 
72.100,00 EUR 
ustanowiona na 
rzecz    BZ WBK 
S.A. 

8. Hipoteka umowna 
zwykła w kwocie 
1.332.410,66 zł 
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ustanowiona na 
rzecz Banku 
Zachodniego WBK 
S.A. 

9. Hipoteka umowna 
kaucyjna do kwoty 
266.482,13 zł 
ustanowiona na 
rzecz Banku 
Zachodniego WBK 
S.A. 

10. Hipoteka umowna 
zwykła w kwocie 
12.000.000 zł 
ustanowiona na 
rzecz Banku 
Zachodniego WBK 
S.A. 

11. Hipoteka umowna 
kaucyjna do kwoty 
2.400.000 zł 
ustanowiona na 
rzecz Banku 
Zachodniego WBK 
S.A 

* W dniu 18.12.2009 r. Emitent złożył oświadczenie (Rep. A nr 4378/2009) przed notariuszem Rafałem Szczepańskim z kancelarii notarialnej w Poznaniu 
przy ul. Św. Marcina 71/3 o ustanowieniu hipotek łącznych kaucyjnych na rzecz Ogólnopolskiej Fundacji Edukacji Komputerowej z siedzibą we Wrocławiu 
do kwoty 539.331,51 zł oraz 581.345,34 zł, na rzecz Banku Spółdzielczego w Aleksandrowie Łódzkim do kwoty 540.259,99 zł oraz 582.238,19 zł, na rzecz 
Gminy Wyznaniowej Żydowskiej z siedzibą w Warszawie do kwoty 378.181,99 zł, na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „NOWA” z siedzibą w Jastrzębiu-
Zdroju do kwoty 6.424.123,99 zł oraz 6.923.277,36 zł, na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m.st. Warszawa z siedzibą w Warszawie do 
kwoty 2.157.726,04 zł oraz 2.325.381,35 zł. Emitent wniósł jednocześnie o wpisanie ww. hipotek w księdze wieczystej. Wyżej wymienione hipoteki nie 
zostały wpisane do księgi wieczystej w dacie zatwierdzenia Prospektu. 
** W dniu 19.01.2010 r. Emitent złożył oświadczenie (Rep. A nr 115/2010) przed notariuszem Rafałem Szczepańskim z kancelarii notarialnej w Poznaniu 
przy ul. Św. Marcina 71/3 o ustanowieniu hipoteki łącznej kaucyjnej na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m.st. Warszawie z siedzibą 
w Warszawie do kwoty 2.157.726,04 zł. Powyższa hipoteka nie została wpisana do księgi wieczystej w dacie zatwierdzenia Prospektu. 
*** W dniu 11.01.2010 r. Emitent złożył oświadczenie (Rep. A nr 59/2010) przed notariuszem Rafałem Szczepańskim z kancelarii notarialnej w Poznaniu 
przy ul. Św. Marcina 71/3 o ustanowieniu hipotek zwykłych łącznych i kaucyjnych łącznych na rzecz Kredyt Banku S.A. (hipoteka zwykła łączna umowna 
w kwocie 15.730.282,33 zł oraz kaucyjna łączna umowna do kwoty 7.865.141,17 zł), Banku Polskiej Kasy Opieki S.A. (hipoteka zwykła łączna umowna 
w kwocie 33.253.319,89 zł oraz kaucyjna łączna umowna do kwoty 16.626.659,95 zł), Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. (hipoteka łączna 
zwykła umowna w kwocie 23.499.283,76 zł oraz hipoteka łączna kaucyjna umowna do kwoty 11.749.641,88 zł), ING Banku Śląskiego S.A. (hipoteka łączna 
zwykła umowna w kwocie 13.992.509,62 zł oraz hipoteka łączna kaucyjna umowna do kwoty 6.996.254,81 zł), Banku Zachodniego WBK S.A. (hipoteka 
łączna zwykła umowna w kwocie 1.498.043,07 zł oraz hipoteka łączna kaucyjna umowna do kwoty 749.021,54 zł), BRE Banku S.A. (hipoteka kaucyjna 
zwykła umowna w kwocie 14.934.551,02 zł oraz hipoteka łączna kaucyjna umowna do kwoty 7.467.275,51 zł). Powyższe hipoteki nie zostały wpisane do 
księgi wieczystej w dacie zatwierdzenia Prospektu. 
**** W dniu 26.01.2010 r. Emitent złożył oświadczenie (Rep. A nr 214/2010) przed notariuszem Rafałem Szczepańskim z kancelarii notarialnej w Poznaniu 
przy ul. Św. Marcina 71/3 o ustanowieniu hipoteki zwykłej kaucyjnej na rzecz Kredyt Banku S.A. z siedzibą w Warszawie do kwoty 23.595.423,50 zł, na 
rzecz Banku Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie do kwoty 49.879.979,84 zł, na rzecz Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polsi S.A. 
z siedzibą w Warszawie do kwoty 35.248.925,64 zł, na rzecz ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach do kwoty 20.998.764,43 zł, na rzecz Banku 
Zachodniego WBK S.A.  z siedzibą we Wrocławiu do kwoty 2.247.064,61 zł oraz na rzecz BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie do kwoty 22.401.826,53 
złotych. Powyższe hipoteki nie zostały wpisane do księgi wieczystej w dacie zatwierdzenia Prospektu. 

 
Źródło: Emitent 
 
Spośród ww. nieruchomości te zlokalizowane w Grąbkowie i Kobylinie Starym mają istotne znaczenie dla 
działalności prowadzonej przez Emitenta, ponieważ w Grąbkowie skoncentrowana jest działalność produkcyjno-
operacyjna Emitenta, natomiast w Kobylinie Starym zlokalizowana jest chłodnia przeznaczona do 
przechowywania mięsa. 
 
 
2. Spółki z Grupy Kapitałowej 
 
Poniższa tabela przedstawia opis nieruchomości spółek z Grupy Kapitałowej istotnych dla działalności 
gospodarczej prowadzonej przez te spółki: 
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Lp. Spółka 
Położenie 

nieruchomości 
(nr KW) 

Wielkość i 
struktura Przeznaczenie Tytuł prawny Ustanowione 

obciążenia 

1. 

Agro Duda sp. 
z o.o. 

* 178,8606 ha
teren 

zabudowany 

Grunty orne, 
trwałe użytki 

zielone, 
zakrzewiania 
śródpolne, 
rowy, użytki 

kopalne, drogi, 
nieużytki, 
budynki 

Dzierżawa
 

Umowa dzierżawy 
nr SGZ/p/l-

32/4221/5/94 
zawarta w dniu 18 

lipca 1994 r. z 
Agencją 

Nieruchomości 
Rolnych na okres 

30 lat 

Brak 

2. 

Agro Duda sp. 
z o.o. 

*  164,0981 ha
teren 

zabudowany 

Grunty orne, 
użytki rolne 

zabudowane 

Własność
 

Umowa sprzedaży 
(Rep. A nr 
5815/2006 z dn. 28 
06 2006r., notariusz 
Waldemar Myga, 
Opole, ul. Kołłątaja 
11) 

 
1. Hipoteka zwykła 

w kwocie 
20.000.000 zł 
ustanowiona na 
rzecz Bank Polska 
Kasa Opieki S.A. 
w Warszawie 

2. Hipoteka umowna 
kaucyjna do kwoty 
15.000.000 zł 
ustanowiona na 
rzecz Bank Polska 
Kasa Opieki S.A. 
w Warszawie 

 

3. 

Agro Duda sp. 
z o.o. 

* 2,12 ha
 

Tereny rolne Własność
 

1. Umowa 
sprzedaży 
warunkowa 
(Rep. A nr 
6103/2004 z 
dn. 
08.11.2004r., 
notariusz Lidia 
Andrzejewska-
Czemplik, 
Gostyń, ul. 
Wrocławska 12) 

2. Umowa 
przeniesienia 
prawa 
własności 
nieruchomości 
(Rep. A nr 
6523/2004 z 
dn. 
30.11.2004r., 
notariusz Lidida 
Andrzejewska- 
Czemplik, 
Gostyń, ul. 
Wrocławska 12) 

Brak 

4. 

Agro Duda sp. 
z o.o. 

* 8,98 ha
teren 

zabudowany 

Tereny 
przemysłowe w 

roli 

Własność
 

1. Warunkowa 
umowa 
sprzedaży 
(Rep. A nr 
820/2004 z dn. 
13.02.2004r., 
notariusz 
Ireneusz 
Weleda, Góra, 

1. Hipoteka umowna 
zwykła łączna 
10.000.000 zł 
ustanowiona na 
rzecz Bank Polska 
Kasa Opieki S.A. 
w Warszawie 

2. Hipoteka umowna 
kaucyjna łączna do 
kwoty 5.000.000 zł 
ustanowiona na 
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ul. Mickiewicza 
1) 

2. Umowa 
przeniesienia 
własności (Rep. 
A nr 2452/2004 
z dn. 
19.04.2004r., 
notariusz 
Ireneusz 
Weleda, Góra, 
ul. Mickiewicza 
1) 

rzecz Bank Polska 
Kasa Opieki S.A. 
w Warszawie 
 

5. 

Agro Duda 
sp. z o.o. 

* 2,98 ha Grunty orne Własność
 
1. Warunkowa 

umowa 
sprzedaży 
(Rep. A nr 
4471/2005 z 
dn. 
29.06.2005r., 
asesor 
notarialny 
I. Frąszczak, 
zastępca 
notariusz 
Barbary 
Winiarskiej, 
Brzeg, ul. Armii 
Krajowej 27) 

2. Umowa 
przeniesienia 
prawa 
własności (Rep. 
A nr 5021/2005 
z dn. 
27.07.2005r., 
notariusz 
Barbara 
Winiarska, 
Brzeg, ul. Armii 
Krajowej 27) 

Brak 

6. 

Agro Duda 
sp. z o.o. 

Tarnowiec 
gm. Lubsza 
Kw nr 29703 

10,33 ha Grunty orne Własność
 
1. Warunkowa 

umowa 
sprzedaży 
(Rep. A nr 
4471/2005 z 
dn. 
29.06.2005r., 
asesor 
notarialny 
I. Frąszczak, 
zastępca 
notariusz 
Barbary 
Winiarskiej, 
Brzeg, ul. Armii 
Krajowej 27) 

2. Umowa 
przeniesienia 
prawa 
własności (Rep. 
A nr 5021/2005 
z dn. 
27.07.2005r., 
notariusz 

Brak 
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Barbara 
Winiarska, 
Brzeg, ul. Armii 
Krajowej 27) 

7. 

Agro Duda 
sp. z o.o. 

*  5,1984 ha
teren 

zabudowany 

Grunty rolne 
zabudowane, 
grunty orne, 

lasy 

Użytkowanie 
wieczyste działki 
gruntu i własność 

budynków 
 
1. Umowa 

przedwstępna 
sprzedaży 
(Rep. A nr 
2629/2007 z 
dn. 
09.05.2007r., 
notariusz 
Barbara Wąsik, 
Milicz, ul. 
Piłsudskiego 
12) 

2. Umowa 
sprzedaży 
(Rep. A nr 
3084/2007 z 
dn. 
28.05.2007r., 
notariusz 
Barbara Wąsik, 
Milicz, 
Piłsudskiego 
12) 

1. Hipoteka umowna, 
kaucyjna, łączna do 
sumy 9.000.000 zł 
ustanowiona na 
rzecz Bank Polska 
Kasa Opieki S.A. 
w Warszawie 

2. Hipoteka kaucyjna, 
łączna do kwoty 
2.600.000 zł 
ustanowiona na 
rzecz Cargill 
(Polska) sp. z o.o. 

8. 

Agro Duda 
sp. z o.o. 

* 6,3229 ha
teren 

zabudowany 

Grunty rolne 
zabudowane, 

grunty orne, łąki 

Użytkowanie 
wieczyste działki 
gruntu i własność 

budynków 
 
1. Umowa 

przedwstępna 
sprzedaży 
(Rep. A nr 
2629/2007 z 
dn. 
09.05.2007r., 
notariusz 
Barbara Wąsik, 
Milicz, ul. 
Piłsudskiego 
12) 

2. Umowa 
sprzedaży 
(Rep. A nr 
3084/2007 z 
dn. 
28.05.2007r., 
notariusz 
Barbara Wąsik, 
Milicz, 
Piłsudskiego 
12) 

1. Hipoteka umowna, 
kaucyjna, łączna do 
sumy 9.000.000 zł 
ustanowiona na 
rzecz Bank Polska 
Kasa Opieki S.A. 
w Warszawie 

2. Hipoteka kaucyjna, 
łączna do kwoty 
2.600.000 zł 
ustanowiona na 
rzecz Cargill 
(Polska) sp. z o.o. 

9. 

Agro Duda 
sp. z o.o. 

* 29,2304 ha Grunty orne, 
lasy, łąki trwałe 

Własność
 
1. Warunkowa 

umowa 
sprzedaży 
(Rep. A nr 
2633/2007 z 
dn. 
09.05.2007r., 

1. Hipoteka umowna, 
kaucyjna, łączna do 
sumy 9.000.000 zł 
ustanowiona na 
rzecz Bank Polska 
Kasa Opieki S.A. 
w Warszawie 

2. Hipoteka kaucyjna, 
łączna do kwoty 
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notariusz 
Barbara Wąsik, 
Milicz, ul. 
Piłsudskiego 
12) 

2. Umowa 
przeniesienia 
własności (Rep. 
A nr 4010/2007 
z dn. 
02.07.2007r., 
notariusz 
Barbara Wąsik, 
Milicz, ul. 
Piłsudskiego 
12) 

2.600.000 zł  
ustanowiona na 
rzecz Cargill 
(Polska) sp. z o.o. 

 

Agro Duda 
sp. z o.o. 

Chróścina 
gm. Skoroszyce 

Pow. nyski 
Kw nr 72930 

0,8341
tereny kolejowe 

Tereny 
kolejowe 

Użytkowanie 
wieczyste 

 
1. Warunkowa 

Umowa 
sprzedaży (Rep. 
A nr 8630/2008 
z dn. 
09.06.2008r., 
notariusz 
Dominika 
Grodzińska, 
Wrocław ul. 
Ruska 20/21) 

2. Umowa 
przeniesienia 
prawa 
użytkowania 
wieczystego 
(Rep. A 
nr 11718/2008 
z dn. 
29.07.2008r., 
notariusz 
Dominika 
Grodzińska, 
Wrocław ul. 
Ruska 20/21) 

Brak 

 

Agro Duda 
sp. z o.o. 

Chróścina 
gm. Skoroszyce 

Pow. nyski 
Kw nr 68936 

2,4878
zurbanizowane 

tereny 
niezabudowane 

Nieruchomość 
przeznaczona 
pod zabudowę 
przemysłową,  

składową, 
produkcyjno-

usługową, 
techniczne 
zaplecze 

motoryzacji  
(stacja paliw) 

i obiektów 
infrastruktury 
technicznej 

Własność
 

1. Warunkowa 
umowa 
sprzedaży (Rep. 
A nr 1176/2007 
z dn. 
01.03.2007r., 
asesor 
notariausz 
Barbara Wąsik, 
Milicz, ul. 
Piłsudskiego 
12); 

2. Umowa 
przeniesienia 
własności (Rep. 
A nr 1412/2007 
z dn. 
16.03.2007r., 
notariusz 
Barbara Wąsik, 
Milicz, ul. 
Piłsudskiego 12) 

Hipoteka kaucyjna w 
wysokości 15.420.000 
zł ustanowiona na rzecz 
Bank Polska Kasa 
Opieki S.A. w 
Warszawie. 
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10. 

Agroprof 
sp. z o.o. 

Bierutów, 
gm. Namysłów 

678,1052 ha
teren 

zabudowany 

Grunty orne, 
łąki, pastwiska, 

lasy, trwałe 
użytki zielone, 
zadrzewienia 
śródpolne, 
rowy, drogi, 

budynki 

Dzierżawa
 

Umowa dzierżawy 
nr 

A1606025X00090/0
0083 zawarta w 
dniu 30 kwietnia 

1993 r. z Agencją 
Nieruchomości 

Rolnych do dnia 31 
sierpnia 2015 r. 

Brak 

11. 

Agrohop 
sp. z o.o. 

gm. Kamiennik 574,7331 ha
teren 

zabudowany 

Grunty orne, 
pastwiska, lasy, 

zadrzewienia 
śródpolne i 
przydrożne, 
rowy, drogi, 
nieużytki, 
budynki 

Dzierżawa
 

Umowa dzierżawy 
nr 379 zawarta w 

dniu 11 maja 1994r. 
z Agencją 

Nieruchomości 
Rolnych do dnia 10 

maja 2015 r. 

Brak 

12. 

Agrohop 
sp. z o.o. 

gm. Kamiennik 
i Otmuchów 

371,72 ha
teren 

zabudowany 

Grunty orne, 
łąki trwałe, 
pastwiska 

trwałe, sady, 
lasy i tereny 
leśne, tereny 
zadrzewione, 
wody stojące, 
rowy, drogi, 
nieużytki, 
budynki 

Dzierżawa
 

Umowa dzierżawy 
nr 871 zawarta w 

dniu 28 marca 
2000r. z Agencją 
Nieruchomości 

Rolnych do dnia 31 
października 2010 r. 

Brak 
 

13. 

Agrohop 
sp. z o.o. 

Cieszanowice 
gm. Kamiennik 

497,23 ha
teren 

zabudowany 
 

Grunty orne, 
zakrzewione, 
zadrzewione, 
łąki trwałe, 
pastwiska 

trwałe, lasy, 
rowy, drogi, 

budynki, tereny 
przemysłowe, 
rekreacyjno-

wypoczynkowe 
oraz 

mieszkaniowe 

Własność 1. Hipoteka zwykła 
w kwocie 
20.000.000 zł 
ustanowiona na 
rzecz Agencji 
Nieruchomości 
Rolnych 

2. Hipoteka umowna 
kaucyjna do kwoty 
15.000.000 zł 
ustanowiona na 
rzecz Agencji 
Nieruchomości 
Rolnych 

14. Hunter Wild sp. 
z o.o. 

ul. Wrocławska, 
Wałbrzych 

Kw nr 
SW1W/00020754/

5 
 
 

0,9823 ha 
teren 

zabudowany 
 

Zakład 
produkcyjny Własność 

1. Hipoteka zwykła w 
kwocie 380.000 
EUR, ustanowiona 
na rzecz Raiffeisen 
Bank Polska S.A. 

2. Hipoteka umowna 
łączna kaucyjna do 
kwoty 190.000 EUR 
ustanowiona na 
rzecz Raiffeisen 
Bank Polska S.A. 

3. Hipoteka umowna 
łączna zwykła w 
kwocie 2.000.000 
zł, ustanowiona na 
rzecz Raiffeisen 
Bank Polska S.A.  

4. Hipoteka umowna 
łączna kaucyjna do 
kwoty 500.000 zł 
ustanowiona na 
rzecz Raiffeisen 
Bank Polska S.A.  

5. Hipoteka umowna 
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łączna zwykła w 
kwocie 1.200.000 
EUR ustanowiona 
na rzecz Raiffeisen 
Bank Polska S.A. 

6. Hipoteka umowna 
łączna kaucyjna do 
kwoty 600.000 
EUR, ustanowiona 
na rzecz Raiffeisen 
Bank Polska S.A. 

7. Hipoteka umowna 
łączna kaucyjna w 
kwocie 222.490 zł, 
ustanowiona na 
rzecz gminy 
Wałbrzych 

8. Hipoteka umowna 
łączna kaucyjna w 
kwocie 8.400.000 zł 
na rzecz ING Bank 
Śląski 

14a. Hunter Wild sp. 
z o.o. 

Wałbrzych 
Kw nr 

SW1W/00074306/
3 
 

1,0972 ha 
 Grunty orne Własność 

1. Hipoteka zwykła w 
kwocie 380.000 
EUR, ustanowiona 
na rzecz Raiffeisen 
Bank Polska S.A. 

2. Hipoteka umowna 
łączna kaucyjna do 
kwoty 190.000 EUR 
ustanowiona na 
rzecz Raiffeisen 
Bank Polska S.A. 

3. Hipoteka umowna 
łączna zwykła w 
kwocie 1.200.000 
EUR ustanowiona 
na rzecz Raiffeisen 
Bank Polska S.A. 

4. Hipoteka umowna 
łączna kaucyjna do 
kwoty 600.000 
EUR, ustanowiona 
na rzecz Raiffeisen 
Bank Polska S.A. 

5. Hipoteka umowna 
łączna zwykła w 
kwocie 2.000.000 
zł, ustanowiona na 
rzecz Raiffeisen 
Bank Polska S.A.  

6. Hipoteka umowna 
łączna kaucyjna do 
kwoty 500.000 zł 
ustanowiona na 
rzecz Raiffeisen 
Bank Polska S.A.  

7. Hipoteka umowna 
łączna kaucyjna w 
kwocie 222.490 zł, 
ustanowiona na 
rzecz Gminy 
Wałbrzych 

8. Hipoteka umowna 
łączna kaucyjna w 
kwocie 8.400.000 zł 
na rzecz ING Bank 
Śląski 
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15. 

CM Makton 
S.A. 

ul. Cystersów, 
Kraków 
Kw nr 

KR1P/00201140/7 

0,3875 ha
teren 

zabudowany 

Zakład rozbioru, 
hurtownia 

Użytkowanie 
wieczyste gruntu i 
odrębna własność 
budynku 

1. Hipoteka zwykła w 
kwocie 6.925.940 zł 
ustanowiona na 
rzecz Banku Polska 
Kasa Opieki S.A. 

2. Nieodpłatna 
służebność 
gruntowa 
ustanowiona na 
rzecz 
każdoczesnych 
właścicieli 
i użytkowników 
wieczystych 
nieruchomości 
objętej księgą 
wieczystą Kw nr 
KR1P/00205944/1 
polegająca na 
wykorzystywaniu 
części działki jako 
miejsce postojowe 
dla samochodów 

3. Hipoteka kaucyjna 
w kwocie 
10.000.000 zł, 
ustanowiona na 
rzecz Banku Polska 
Kasa Opieki S.A. 

16. 

CM Makton 
S.A. 

ul. Chemiczna, 
Poznań 
Kw nr 

PO2P/00178476/6 

0,5774 ha
teren 

zabudowany 
 

Handel hurtowy Użytkowanie 
wieczyste gruntu i 
odrębna własność 
budynku 

1. Hipoteka zwykła w 
kwocie 6.000.000 zł 
ustanowiona na 
rzecz Banku 
Millenium S.A. 

2. Hipoteka kaucyjna 
do kwoty 2.160.000 
zł ustanowiona na 
rzecz Banku 
Millenium S.A. 

3. Hipoteka kaucyjna 
w kwocie 1.200.000 
zł ustanowiona na 
rzecz Banku 
Millenium S.A. 

17. 

CM Makton 
S.A. 

ul. Taśmowa, 
Warszawa 

Kw nr 
WA2M/00398096/

6 

0,2419 ha Grunt z 
budynkiem 

produkcyjnym i 
powierzchnią 

handlowo-
magazynową 

Użytkowanie 
wieczyste gruntu i 
odrębna własność 

budynku do 28 
sierpnia 2095 r. 

Hipoteka łączna 
kaucyjna do kwoty 
12.500.000 zł 
ustanowiona na rzecz 
PKO Bank Polski S.A. 

18. 

CM Makton 
S.A. 

ul. Ryżowa, 
Warszawa 

Kw nr 
WA1M/00079420/

8 

0,2472 ha Powierzchnia 
handlowo-

magazynowa 

Własność
Brak 

19. 
CM Makton 

S.A. 
ul. Dąbrowskiego,  

Poznań 
Kw nr 

PO1P/00008242/8 

0,1760 ha Tereny 
mieszkaniowe, 

grunty orne 

Własność
Brak 

20. 
CM Makton 

S.A. 
ul. Dąbrowskiego,  

Poznań 
Kw nr 

PO1P/00110164/5 

0,1759 ha Grunty orne, 
tereny 

mieszkaniowe 

Własność Brak 

21. 

CM Makton 
S.A. 

ul. Taśmowa, 
Warszawa 

Kw nr 
WA2M/00450926/

7 

0,7098 ha Grunt z budynk.
produkcyjnym i 
powierzchnią 

handlowo-
magazynową 

Użytkowanie 
wieczyste gruntu i 
odrębna własność 

budynku do 28 
sierpnia 2095 

Hipoteka łączna 
kaucyjna do kwoty 
12.500.000 zł 
ustanowiona na rzecz 
PKO Bank Polski S.A. 
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22. 
ZM DUDA 
sp. z o.o. 

Mszczonów, 
gm. Mszczonów, 

Kw nr 
PL1Z/00016654/6 

1,7942 ha –
grunty orne 

Usługi i 
przemysł 

Własność Brak 

23. 
ZM DUDA 
sp. z o.o. 

Mszczonów, 
gm. Mszczonów, 

Kw nr 
PL1Z/00035555/1 

1,2949 ha Usługi i 
przemysł 

Własność Brak 

24. 
ZM DUDA 
sp. z o.o. 

Mszczonów, 
gm. Mszczonów, 

Kw nr 
PL1Z/00050548/0 

0,3099 ha Usługi i 
przemysł 

Własność Brak 

25. 
ZM DUDA 
sp. z o.o. 

Mszczonów, 
gm. Mszczonów, 

Kw nr 
PL1Z/00050396/9 

2,3545 ha
 

Zabudowa 
usługowo- 

produkcyjna 

Własność Brak 

26. 
ZM DUDA 
sp. z o.o. 

Mszczonów, 
gm. Mszczonów, 

Kw nr 
PL1Z/00021804/1 

1,2307 ha Usługi i 
przemysł 

Własność Brak 

27. 

PKM DUDA 
GmbH 

Distribution 
 

Passau, Niemcy 
Grundbuch nr 

7221 

0,0017633 ha
teren 

zabudowany 

Trwałe użytki, 
zakrzewienia, 

droga, parking, 
budynek mrożni 

i budynek 
biurowy 

Własność Hipoteka do kwoty 
1.500.000 EUR 
ustanowiona na rzecz 
Banku Sparkasse 
Passau w Passau 

28. 

Polska 
Wołowina sp. z 

o.o. w 
upadłości 

likwidacyjnej 

Huta, 
gm. Czarnków 
Kw nr 33478 

 

2,3353 ha
teren 

zabudowany 

Działalność
produkcyjna 

Własność 1. Hipoteka zwykła w 
kwocie 400.000 zł 
ustanowiona na 
rzecz Banku 
Spółdzielczego w 
Czarnkowie 

2. Hipoteka zwykła w 
kwocie 300.000 zł 
ustanowiona na 
rzecz Banku 
Spółdzielczego w 
Czarnkowie 

3. Hipoteka kaucyjna 
do kwoty 1.300.000 
zł ustanowiona na 
rzecz Banku 
Spółdzielczego w 
Czarnkowie 

4. Hipoteka zwykła w 
kwocie 2.500.000 zł 
ustanowiona na 
rzecz Banku Polska 
Kasa Opieki S.A. 

29. 

Stół Polski 
sp. z o.o. 

ul. Staropolska 8 
Ciechanowiec, 

gm. Ciechanowiec 
Kw nr 23096 

 

1,5479 ha Zakład 
produkcyjny 

Użytkowanie 
wieczyste gruntu i 
odrębna własność 
budynku do dnia 14 
października 2092 r. 

1. Hipoteka łączna  
kaucyjna do kwoty 
4 800 000,00 zł na 
rzecz ING Banku 
Śląskiego S.A. 
2.  Hipoteka łączna  
kaucyjna do kwoty 
12 000 000,00 zł na 
rzecz ING Banku 
Śląskiego S.A. 
3.  Hipoteka łączna  
kaucyjna do kwoty 
18 000 000,00 zł na 
rzecz ING Banku 
Śląskiego S.A. 

30. 

Stół Polski 
sp. z o.o. 

Ciechanowiec, 
gm. Ciechanowiec 

Kw nr 34273 
 

0,6670 ha Zakład 
produkcyjny 

Użytkowanie 
wieczyste gruntu i 
odrębna własność 
budynku do dnia 20 
listopada 2100 r. 

1. Hipoteka łączna  
kaucyjna do kwoty 
4 800 000,00 zł na 
rzecz ING Banku 
Śląskiego S.A. 
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2.  Hipoteka łączna  
kaucyjna do kwoty 
12 000 000,00 zł na 
rzecz ING Banku 
Śląskiego S.A. 
3.  Hipoteka łączna  
kaucyjna do kwoty 
18 000 000,00 zł na 
rzecz ING Banku 
Śląskiego S.A. 

31. 

Stół Polski 
sp. z o.o. 

Ciechanowiec, 
gm. Ciechanowiec 

Kw nr 36217 
 

0,2633 ha Zakład 
produkcyjny 

Własność 1. Hipoteka łączna  
kaucyjna do kwoty 
4 800 000,00 zł na 
rzecz ING Banku 
Śląskiego S.A. 
2.  Hipoteka łączna  
kaucyjna do kwoty 
12 000 000,00 zł na 
rzecz ING Banku 
Śląskiego S.A. 
3.  Hipoteka łączna  
kaucyjna do kwoty 
18 000 000,00 zł na 
rzecz ING Banku 
Śląskiego S.A. 

32. 

Stół Polski 
sp. z o.o. 

ul. Krakowiaków, 
Warszawa 

Kw nr 
WA1M/00077148/

3 
 

0,2477 ha Hurtownia Własność 1. Hipoteka łączna  
kaucyjna do kwoty 
4 800 000,00 zł na 
rzecz ING Banku 
Śląskiego S.A. 
2.  Hipoteka łączna  
kaucyjna do kwoty 
12 000 000,00 zł na 
rzecz ING Banku 
Śląskiego S.A. 
3.  Hipoteka łączna  
kaucyjna do kwoty 
18 000 000,00 zł na 
rzecz ING Banku 
Śląskiego S.A.  

33. 

Stół Polski  
sp. z o.o. 

ul. Orzechowa 
11a, 

Warszawa 
Kw nr 

WA1M/00078956/
7 

0,1858 ha Hurtownia Współwłasność 1. Hipoteka łączna 
kaucyjna do kwoty 
4 800 000,00 zł na 
rzecz ING Banku 
Śląskiego S.A. 
2.  Hipoteka łączna  
kaucyjna do kwoty 
12 000 000,00 zł na 
rzecz ING Banku 
Śląskiego S.A. 
3.  Hipoteka łączna  
kaucyjna do kwoty 
18 000 000,00 zł na 
rzecz ING Banku 
Śląskiego S.A. 
4. Hipoteka umowna 
kaucyjna do kwoty 
4.000.000 zł 
ustanowiona na rzecz 
Sokołów S.A. w W-wie 

34. 

Stół Polski  
sp. z o.o. 

ul. Orzechowa 
7/9, 

Warszawa 
Kw nr 

WA1M/00108252/
2 

0,1597 ha Hurtownia Własność 1. Hipoteka łączna  
kaucyjna do kwoty 
4 800 000,00 zł na 
rzecz ING Banku 
Śląskiego S.A. 
2.  Hipoteka łączna  
kaucyjna do kwoty 
12 000 000,00 zł na 
rzecz ING Banku 
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Śląskiego S.A. 
3.  Hipoteka łączna  
kaucyjna do kwoty 
18 000 000,00 zł na 
rzecz ING Banku 
Śląskiego S.A. 
4. Hipoteka umowna 
kaucyjna do kwoty  
1.000.000 zł 
ustanowiona na rzecz 
Sokołów S.A. w 
Warszawie 

35. 

Stół Polski  
sp. z o.o. 

ul. Orzechowa 5, 
Warszawa 

Kw nr 
WA1M 

00144169/7 

0,1026 ha Hurtownia Własność 1. Hipoteka łączna  
kaucyjna do kwoty 
4 800 000,00 zł na 
rzecz ING Banku 
Śląskiego S.A. 
2.  Hipoteka łączna  
kaucyjna do kwoty 
12 000 000,00 zł na 
rzecz ING Banku 
Śląskiego S.A. 
3.  Hipoteka łączna  
kaucyjna do kwoty 
18 000 000,00 zł na 
rzecz ING Banku 
Śląskiego S.A. 

35a. Stół Polski  
sp. z o.o. 

ul. Orzechowa 1, 
Warszawa 

Kw nr 
WA1M/00090573/

8 

0,1114 ha Hurtownia Własność Brak 

36. 

Rolpol 
sp. z o.o. 

gm. Lubsza 886,7652 ha Grunty orne, 
sady, lasy, 

tereny 
mieszkaniowe, 

tereny 
przemysłowe, 

tereny 
rekreacyjno-

wypoczynkowe, 
zadrzewienia, 
rowy, drogi, 

nieużytki, wody 
stojące 

Dzierżawa
 

Umowa dzierżawy 
nr 492 zawarta w 

dniu 25 
października 1995 r. 

z Agencją 
Nieruchomości 

Rolnych do dnia 30 
listopada 2015 r. 

Brak 

37. 

Agro Net 
sp. z o.o. 

Minkowskie 54c, 
pow. namysłowski 

gm. Namysłów 
 

630,0742 ha Grunty orne, 
baza 

magazynowo- 
suszarnicza, 

gorzelnia 

Własność 
1. Hipoteka umowna 

zwykła do kwoty 
14.700.000 zł 
ustanowiona na 
rzecz Banku Polska 
Kasa Opieki S.A. 

2. Hipoteka umowna 
kaucyjna do kwoty 
2.000.000 zł 
ustanowiona na 
rzecz Banku Polska 
Kasa Opieki S.A. 

38. 

Bioenergia 
sp. z o.o. 

Malerzowice 
Wielkie, 

pow. nyski 
gm. Łambinowice 

182,0003 ha Grunty orne, 
użytki rolne 

zabudowane 

Własność 1. Prawo odkupu w 
terminie 5 lat od 
dnia nabycia na 
rzecz Agencji 
Nieruchomości 
Rolnych 

2. Hipoteka kaucyjna 
do kwoty 8.400.000 
zł  ustanowiona na 
rzecz ING Bank 
Śląski S.A. 
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39. 

Bioenergia 
sp. z o.o. 

* 21,59 ha
teren 

zabudowany 
 

Rola z 
zabudowaniami 

inwentarsko- 
socjalnymi 

Własność
 

Umowa 
przeniesienia 

przedsiębiorstwa w 
miejsce wypełnienia 

zobowiązania do 
zapłaty 

wierzytelności 
pieniężnej (Rep. A 
nr 4529/2009 z dn. 

15.07.2009 r., 
notariusz Adam 

Paluch, Warszawa 
(00-525) ul. Krucza 

23/31 m. 52/55) 

1. Hipoteka umowna 
zwykła do kwoty 
130.000 zł 
ustanowiona na 
rzecz Agro-Pol sp. 
z o.o.** 

2. Hipoteka umowna  
zwykła do kwoty 
130.000 zł 
ustanowiona na 
rzecz Agro-Pol sp. 
z o.o.** 

3. Hipoteka umowna  
zwykła do kwoty 
130.000 zł 
ustanowiona na 
rzecz Agro-Pol sp. 
z o.o.** 

4. Hipoteka umowna 
zwykła do kwoty 
33.333,33 zł 
ustanowiona na 
rzecz Agro-Pol Sp. 
z o.o.** 

5. Hipoteka umowna 
zwykła do kwoty 
33.333,33 zł 
ustanowiona na 
rzecz Agro-Pol sp. 
z o.o.** 

6. Hipoteka umowna 
zwykła do kwoty 
33.333,34 zł 
ustanowiona na 
rzecz Agro-Pol sp. 
z o.o.** 

7. Hipoteka umowna 
zwykła do kwoty 
700.000 zł 
ustanowiona na 
rzecz Agro-Pol Sp. 
z o.o. ** 

8. Hipoteka umowna 
zwykła do kwoty 
539.410 zł 
ustanowiona na 
rzecz Jarosława 
Werno** 

9. Hipoteka 
przymusowa 
zwykła do kwoty 
220.000 zł 
ustanowiona na 
rzecz 
Gospodarczego 
Banku 
Wielkopolskiego 
S.A. w Poznaniu** 

10. Hipoteka 
przymusowa 
zwykła do kwoty 
30.000 zł 
ustanowiona na 
rzecz 
Gospodarczego 
Banku 
Wielkopolskiego 
S.A. w Poznaniu** 

11. Hipoteka umowna 
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zwykła do kwoty 
150.000 zł 
ustanowiona na 
rzecz Agro-Pol sp. 
z o.o.** 

12. Hipoteka umowna 
zwykła do kwoty 
150.000 zł 
ustanowiona na 
rzecz Agro-Pol sp. 
z o.o.** 

13. Hipoteka umowna 
zwykła do kwoty 
150.000 zł 
ustanowiona na 
rzecz Agro-Pol sp. 
z o.o.** 

14. Hipoteka 
przymusowa 
zwykła do kwoty 
305.803,04 zł 
ustanowiona na 
rzecz Banku 
Spółdzielczego w 
Rawiczu** 

15. Hipoteka 
przymusowa 
zwykła do kwoty 
100.000 zł 
ustanowiona na 
rzecz Banku 
Przemysłowo-
Handlowego S.A.** 

16. Hipoteka 
przymusowa 
zwykła do kwoty 
89.674,09 zł 
ustanowiona na 
rzecz Banku 
Zachodniego S.A. I 
Oddział w 
Głogowie Filia w 
Głogowie** 

17. Hipoteka 
przymusowa 
zwykła do kwoty 
16.869,31 zł 
ustanowiona na 
rzecz Zakładu 
Ubezpieczeń 
Społecznych 
Oddział w 
Wałbrzychu 
Inspektorat w 
Kłodzku** 

18. Hipoteka 
przymusowa 
zwykła do kwoty 
300.000 zł 
ustanowiona na 
rzecz Jarosława 
Werno** 

19. Hipoteka 
przymusowa 
zwykła do kwoty 
12.907,40 zł 
ustanowiona na 
rzecz Skarbu 
Państwa** 
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20. Hipoteka 
przymusowa 
zwykła do kwoty 
6.015,70 zł 
ustanowiona na 
rzecz Zakładu 
Ubezpieczeń 
Społecznych 
Inspektorat w 
Kłodzku** 

 

40. 

PZZ 
Dystrybucja  

sp. z o.o. 

Pleszew, ul. 
Wyspiańskiego 8 

2,63530 ha Tereny 
przemysłowe 

Użytkowanie 
wieczyste 

1. Nieograniczona w 
czasie odpłatna 
służebność 
gruntowa na 
nieruchomości 
stanowiącej działkę 
nr 2423/3 
polegająca na 
prawie 
prowadzenia 
nowych kabli 
elektroenergetyczn
ych pasem ziemi 
o szerokości 2 m, 
znoszeniu 
istniejących 
urządzeń 
elektroenergetyczn
ych oraz prawie 
swobodnego 
dojścia i dojazdu  

2. Hipoteka kaucyjna 
do kwoty 300.000 
zł ustanowiona na 
nieruchomości 
składającej się 
z działek nr 2433/1, 
2433/4, 2423/3 
będących 
w użytkowaniu 
kredytobiorcy 
i budynków 
stanowiących 
własność 
kredytobiorcy 

3. Hipoteka zwykła 
w wysokości 
200.000 zł 
ustanowiona na 
nieruchomości 
składającej się 
z dz. nr 2433/1, 
2433/4, 2423/3 
będących 
w użytkowaniu 
kredytobiorcy 
i budynków 
stanowiących 
własność 
kredytobiorcy 

41. 

Agroferm 
sp. z o.o. 

* 494,1410 ha
teren 

zabudowany 

Grunty orne, 
grunty rolne 

zabudowane, 
łąki 

Dzierżawa
 

Umowa dzierżawy 
nr 

SGZ/p/I/73/4221/53/
94 z dn. 

10.12.1994r. oraz 
Umowa cesji praw i 

Brak 
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obowiązków 
wynikających z 

umowy dzierżawy 
nr 

SGZ/p/I/73/4221/53/
94 z dn. 

21.12.2007r. z 
Agencją 

Nieruchomości 
Rolnych do dnia 

1 stycznia 2025 r. 

41a. 

Agroferm 
sp. z o.o. 

* 41,4900 ha
teren 

zabudowany 

Grunty orne, 
tereny 

mieszkaniowe 

Własność 1.   Hipoteka umowna 
kaucyjna do kwoty 
10 mln zł na rzecz 
Bank Polska Kasa 
Opieki S.A. w 
Warszawie 

2.   Hipoteka umowna 
kaucyjna łączna do 
kwoty 10 mln zł na 
rzecz Bank Polska 
Kasa Opieki S.A. 
w Warszawie 

3.   Hipoteka umowna 
kaucyjna łączna do 
kwoty 5 mln zł na 
rzecz Bank Polska 
Kasa Opieki S.A. 
w Warszawie 

41.b 

Agroferm 
sp. z o.o. 

* 2,0100 Grunty rolne 
zabudowane 

Własność 1. Hipoteka umowna 
kaucyjna łączna do 
kwoty 10 mln zł na 
rzecz Bank Polska 
Kasa Opieki S.A. 
w Warszawie; 

2. Hipoteka umowna 
kaucyjna łączna do 
kwoty 5 mln zł na 
rzecz Bank Polska 
Kasa Opieki SA 
w Warszawie 

42. Rosan Agro  
sp. z o.o. 

Obwód iwano-
frankowski, rejon 

Rohatynski, 
w.Potik Nr Rej. 

19412446 

209,1 mkw. 
 
 
 
 

0, 2342 ha 

Budynek 
przeznaczony 
na potrzeby 
produkcyjne 

 
Działka ziemi 

Własność Brak 

43. Rosan Agro  
sp. z o.o. 

Obwód iwano-
frankowski, rejon 

Rohatynski, 
w.Dyczky 

ul. Zełena, bud. 
128a Nr Rej. 

10844492 

65,4 mkw. Punkt 
weterynaryjny Własność 

 
 

Hipoteka w kwocie 
96.810 UAH 

ustanowiona na rzecz 
Publicznej Spółki 
Akcyjnej PUMB 

44. Rosan Agro  
sp. z o.o. 

Obwód iwano-
frankowski, rejon 

Rohatynski 
w.Pidgoroddia, ul. 
Lysenka bud.36 
Nr Rej. 3500542 

 

А – budynek 
administracyjny 
o powierzchni 
537,6 mkw.; 
Б – magazyn 
o pow. 1846,8 

mkw.; 
В – świniarnia 
o pow. 1122,4 

mkw.; 
Г – świniarnia 
o pow. 1835,8 

Kompleks 
majątkowy 

Świniokompleks
Pidgoroddia 

przeznaczony 
na potrzeby 
produkcyjne 

Własność 

Hipoteka w kwocie 
10.143.681 UAH 

ustanowiona na rzecz 
Publicznej Spółki 
Akcyjnej PUMB 
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mkw.;
Д – świniarnia 
o pow. 1840,2 

mkw.; 
Е – świniarnia 
o pow. 1850,6 

mkw.; 
Є – świniarnia 
o pow. 1009,0 

mkw.; 
Ж – świniarnia 
o pow. 1117,8 

mkw.; 
З – świniarnia 
o pow. 1127,6 

mkw.; 
І – świniarnia 
o pow. 1106,6 

mkw.; 
К – świniarnia 
o pow. 1118,5 

mkw.; 
Л – świniarnia 
o pow. 1208,4 

mkw.; 
М – świniarnia 
o pow. 1193,9 

mkw.; 
N – świniarnia 
o pow.  1192,0 

mkw.; 
О – świniarnia 
o pow.  1213,0 

mkw.; 
П –  autogaraż 
o pow. 459,4 

mkw.; 
Т – dział 

produkcji o pow. 
129,2 mkw.; 
Р – rampa 

o pow. 207,3 
mkw.; 

С – GRP o pow. 
14,3 mkw. 

 

45. Rosan Agro  
sp. z o.o. 

Obwód iwano-
frankowski, rejon 

Rohatynski, 
w.Dyczky 

ul. Zełena, bud. 
128a Nr Rej. 

10584471 

А – budynek 
administracyjny 
o ogólnej pow. 

314,4 mkw; 
В – mieszalnia 

pasz o pow.  
675,6 mkw; 

Г – waga o pow. 
30,4 mkw; 

Д – magazyn 
o pow. 614,0 

mkw; 
Е – stajnia 

o pow. 1551,5 
mkw.; 

Є – stajnia 
o pow. 1615,1 

mkw; 
К – stajnia 

o pow. 1497,7 
mkw; 

Л – stajnia 
o pow. 1513,3 

Kompleks 
majątkowy 

Świniokompleks 
Dyczky 

przeznaczony 
na potrzeby 
produkcyjne 

Własność 

Hipoteka w kwocie 
6.818.311 UAH 

ustanowiona na rzecz 
Publicznej Spółki 
Akcyjnej PUMB 
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mkw;
М – stajnia 

o pow. 1529,3 
mkw; 

Н – stajnia 
o pow. 1511,7 

mkw. 
 

46. Rosan Agro  
sp. z o.o. 

Obwód Iwano-
Frankowski, rejon 

rohatynski, 
w.Dyczky 

ul. Szkilna, bud. 
130 Nr Rej. 
15103985 

536,9 mkw. 
Budynek 

administracyjny 
na potrzeby 
produkcyjne 

Własność Brak 

47. 
Pieprzyk 
Rogatyń 
sp. z o.o. 

 

Obwód iwano-
frankowski, rejon 

rohatynski, 
m. Rohatyn, 

ul. Putiatynska, 
bud.3-б 

Nr Rej. 28419605 

Б – Magazyn o 
pow. 3385,8 

mkw. 

Budynek 
niemieszkalny, 

magazyn 
Własność 

Hipoteka w kwocie 
1.928.622,09 UAH 

ustanowiona na rzecz 
Trasko Inwest Ukraina 

48. 
Pieprzyk 
Rogatyń 
sp. z o.o. 

Obwód iwano-
frankowski, rejon 

rohatynski, 
m. Rohatyn, 

ul. Putiatynska, 
bud.3 

Nr Rej. 859510 

Д - Stancja 
benzynowa 
o pow. 15,3 

mkw.; 
Є - Urządzenie 
oczyszczające 

o pow. 11,4 
mkw.; 

Ж - Pompownia 
20,2 mkw. 

Kompleks Własność Brak 

49. 
Pieprzyk 
Rogatyń  
sp. z o.o. 

 

Obwód iwano-
frankowski, rejon 

rohatynski, 
m. Rohatyn, 

ul. Putiatynska, 
bud.3a 

Nr Rej. 16788563 

30,5 mkw. 

Budynek 
stanowiący ½ 
części stacji 

transformatoro-
wej 

Własność Brak 

50. 
Pieprzyk 
Rogatyń  
sp. z o.o. 

 

Obwód iwano-
frankowski, rejon 

rohatynski, 
m. Rohatyn, 

ul. Putiatynska, 
bud. 3 

Nr Rej. 18047503 

42,8 mkw. 

Budynek 
niemieszkalny 

stanowiący 
dobudowę do 

komory 

Własność 

 
1. Hipoteka umowna w 
kwocie 1.000,00 UAH 
ustanowiona na rzecz 
PF Rosana 
2. Hipoteka umowna w 
kwocie 1.000,00 UAH 
ustanowiona na rzecz 
Emitenta 

51. 
Pieprzyk 
Rogatyń  
sp. z o.o. 

 

Obwód iIwano-
frankowski, rejon 

rohatynski, 
w. Woskresinci, 
ul. Szewczenka, 
bud. 23 Nr Rej. 

18047377 

84,7 mkw. 
Budynek 

przeznaczony 
na potrzeby 
produkcyjne 

Własność 

1. Hipoteka umowna w 
kwocie 4.134,00 UAH 
ustanowiona na rzecz 
PF Rosana. 
2. Hipoteka umowna w 
kw. 4.134,00 UAH 
ustan. na rzecz Emitenta 

52. 
Pieprzyk 
Rogatyń  
sp. z o.o. 

 

Obwód iwano-
frankowski, rejon 

rohatynski, 
w. Woskresinci, 
ul. Szewczenka, 
bud. 25 Nr Rej. 

19013762 

220,4 mkw. 
Budynek 

przeznaczony 
na potrzeby 
produkcyjne 

Własność 

1. Hipoteka umowna w 
kwocie 17.436,00 UAH 
ustanowiona na rzecz 
PF Rosana 
2. Hipoteka umowna w 
kwocie 17.436,00 UAH 
ustanowiona na rzecz 
Emitenta 



109 
 

53. 
Pieprzyk 
Rogatyń  
sp. z o.o. 

 

Obwód iwano-
frankowski, rejon 

rohatynski, 
w. Woskresinci, 
ul. Szewczenka, 
bud. 21 Nr Rej. 

19012016 

419.2 mkw. 
Budynek 

przeznaczony 
na potrzeby 
produkcyjne 

Własność 

1. Hipoteka umowna w 
kwocie 33.430,00 UAH 
ustanowiona na rzecz 
PF Rosana 
2. Hipoteka umowna w 
kwocie 33.430,00 UAH 
ustanowiona na rzecz 
Emitenta 

54. 
Pieprzyk 
Rogatyń  
sp. z o.o. 

 

Obwód iwano-
frankowski, rejon 

rohatynski, 
w. Woskresinci, 
ul. Szewczenka, 
bud. 21 Nr Rej. 

19014012 

285.9 mkw. 

Budynek 
niemieszkalny 

stanowiący 
magazyn 

służący do 
celów 

produkcyjnych 

Własność 

1. Hipoteka umowna w 
kwocie 38.134,00 UAH 
ustanowiona na rzecz 
PF Rosana 
2. Hipoteka umowna w 
kwocie 38.134,00 UAH 
ustanowiona na rzecz 
Emitenta 

55. 
Pieprzyk 
Rogatyń  
sp. z o.o. 

 

Obwód iwano-
frankowski, rejon 

rohatynski, 
w. Woskresinci, 
ul. Szewczenka, 
bud.19 Nr Rej. 

19014417 

264.8 mkw. 
Budynek 

przeznaczony 
na warsztat 
remontowy 

Własność 

1. Hipoteka umowna w 
kwocie 21.986,00 UAH 
ustanowiona na rzecz 
PF Rosana 
2. Hipoteka umowna w 
kwocie 21.986,00 UAH 
ustanowiona na rzecz 
Emitenta 

 

56. 
57. 

Pieprzyk 
Rogatyń  
sp. z o.o. 
PPŚ Zoria 

Obwód iwano-
frankowski, rejon 

rohatynski, 
w. Woskresinci, 
ul. Szewczenka, 
bud.16 Nr Rej. 

18047200; 
Obwód riwnenski, 
rejon riwnenski, 

w. Hrabiw, 
ul. Adamkiwska, 

bud. 9 
Nr Rej. 438867 

1763.4 mkw. Budynek 
przeznaczony 

do hodowli 
trzody chlewnej 

Budynek 
przeznaczony 

do celów 
administra-

cyjnych 

Własność 
Własność 

1. Hipoteka umowna w 
kwocie 110.000,00 UAH 
ustanowiona na rzecz 
PF Rosana 
2. Hipoteka umowna w 
kwocie 110.000,00 UAH 
ustanowiona na rzecz 
Emitenta 

485,7 mkw. Brak 

58. PPŚ Zoria 

Obwód riwnenski, 
rejon riwnenski, 

w. Hrabiw, 
ul. Adamkiwska, 

bud. 9 
Nr Rej. 439452 

676,9 mkw. 
Budynek 

magazynu 
zboża 

Własność Brak 

59. PPŚ Zoria 

Obwód riwnenski, 
rejon riwnenski, 

w. Hrabiw, 
ul. Adamkiwska, 

bud. 9 
Nr Rej. 439685 

901,2 mkw. Budynek 
chlewni nr 1 Własność Brak 

60. PPŚ Zoria 

Obwód riwnenski, 
rejon riwnenski, 

w. Hrabiw, 
ul. Adamkiwska, 

bud. 9 
Nr Rej. 440655 

955,9 mkw. Budynek 
chlewni nr 2 Własność Brak 
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61. PPŚ Zoria 

Obwód riwnenski, 
rejon riwnenski, 

w. Hrabiw, 
ul. Adamkiwska, 

bud. 9 
Nr Rej. 440822 

878,2 mkw. Budynek 
chlewni nr 3 Własność Brak 

62. PPŚ Zoria 

Obwód riwnenski, 
rejon riwnenski, 

w. Hrabiw, 
ul. Adamkiwska, 

bud. 9 
Nr Rej. 440401 

918,2 mkw. Budynek 
chlewni nr 4 Własność Brak 

63. PPŚ Zoria 

Obwód riwnenski, 
rejon riwnenski, 

w. Hrabiw, 
ul. Adamkiwska, 

bud. 9 
Nr Rej. 440512 

872,7 mkw. Budynek 
chlewni nr 5 Własność Brak 

64. PPŚ Zoria 

Obwód riwnenski, 
rejon riwnenski, 

w. Hrabiw, 
ul. Adamkiwska, 

bud. 9 
Nr Rej. 440190 

905,5 mkw. Budynek 
chlewni nr 6 Własność Brak 

65. PPŚ Zoria 

Obwód riwnenski, 
rejon riwnenski, 

w. Hrabiw, 
ul. Adamkiwska, 

bud. 9 
Nr Rej. 440078 

867,5 mkw. Budynek 
chlewni nr 7 Własność Brak 

66. PPŚ Zoria 

Obwód riwnenski, 
rejon riwnenski, 

w. Hrabiw, 
ul. Adamkiwska, 

bud. 9 
Nr Rej. 1279328 

1612,1 mkw. Budynek 
chlewni nr 8 Własność Brak 

67. PPŚ Zoria 

Obwód riwnenski, 
rejon riwnenski, 

w. Hrabiw, 
ul. Adamkiwska, 

bud. 9 
Nr Rej.1278996 

1607,9 mkw. Budynek 
chlewni nr 9 Własność Brak 

68. PPŚ Zoria 

Obwód riwnenski, 
rejon riwnenski, 

w. Hrabiw, 
ul. Adamkiwska, 

bud. 9 
Nr Rej. 1279420 

1678,7 mkw. Budynek 
chlewni nr 10 Własność Brak 
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69. PPŚ Zoria 

Obwód riwnenski, 
rejon riwnenski, 

w. Hrabiw, 
ul. Adamkiwska, 

bud. 9 
Nr Rej. 1279476 

191,3 mkw. Budynek 
kotłowni Własność Brak 

70. PPŚ Zoria 

Obwód riwnenski, 
rejon riwnenski, 

w. Hrabiw, 
ul. Adamkiwska, 

bud. 9 
Nr Rej. 1279599 

128,2 mkw. Magazyn Własność Brak 

71. PPŚ Zoria 

Obwód riwnenski, 
rejon riwnenski, 

w. Hrabiw, 
ul. Adamkiwska, 

bud. 9 
Nr Rej. 1279675 

27,4 mkw. Budynek wagi Własność Brak 

72. PPŚ Zoria 

Obwód riwnenski, 
rejon riwnenski, 

w. Hrabiw, 
ul. Adamkiwska, 

bud. 9 
Nr Rej. 1279763 

42,9 mkw. Młyn Własność Brak 

73. PPŚ Zoria 

Obwód riwnenski, 
rejon riwnenski, 

w. Hrabiw, 
ul. Adamkiwska, 

bud. 9 
Nr Rej. 1279841 

76,8 mkw. Garaż Własność Brak 

74. PPŚ Zoria 

Obwód riwnenski, 
rejon riwnenski, 

w. Hrabiw, 
ul. Adamkiwska, 

bud. 9 
Nr Rej. 440969 

1250,2 mkw. Budynek taboru 
letniego nr 1 Własność Brak 

75. PPŚ Zoria 

Obwód riwnenski, 
rejon riwnenski, 

w. Hrabiw, 
ul. Adamkiwska, 

bud. 9 
Nr Rej. 441093 

1304,4 mkw. Budynek taboru 
letniego nr 2 Własność Brak 

76. PPŚ Zoria 

Obwód riwnenski, 
rejon riwnenski, 

w. Hrabiw, 
ul. Adamkiwska, 

bud. 9 
Nr Rej. 441312 

1250,2 mkw. Budynek taboru 
letniego nr 3 Własność Brak 

77. PPŚ Zoria 

Obwód riwnenski, 
rejon riwnenski, 

w. Hrabiw, 
ul. Adamkiwska, 

bud. 9 
Nr Rej. 1280051 

308,5 mkw. Budynek 
mieszalni pasz Własność Brak 
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78. PF Rosana 

Obwód iwano-
frankowky, rejon 

rohatynski 
m. Rohatyn 
ul. Halycka, 

bud.128 

2,8997 ha 
Działka ziemi 
przeznaczona 
na potrzeby 
produkcyjne 

Własność 
Hipoteka umowna w 
kwocie 5.090.335,34 
UAH ustanowiona na 
rzecz Universal Bank 

79. PF Rosana 

Obwód iwano-
frankowky, rejon 

rohatynski 
m. Rohatyn 
ul. Halycka, 

bud.128 
Nr Rej. 1813719 

A – kompleks 
przetwórstwa 

mięsnego 
(2724,7 mkw.); 
Б – pompownia 

(49,9 mkw.); 
В – budynek 

administracyjny 
(43,1 mkw.); 

Г – pompownia 
(18,5 mkw.); 
Д – stacja 

transformat. 
(42,4 mkw.); 
Е – budynek 

administracyjny 
(99,3 mkw.) 

wraz 
z ogrodzeniem 
(667,1 mkw.) 
oraz bramami 
(20,4 mkw.) 

Kompleks 
majątkowy 

przeznaczony 
do celów 

produkcyjnych 

Własność 
Hipoteka umowna w 
kwocie 5.090.335,34 
UAH ustanowiona na 
rzecz Universal Bank 

80. 
Rogatyńska 
Mieszalnia 

Pasz 

Obwód iwano-
frankowky, rejon 

rohatynski, 
w. Pidhoroddia, 

ul. Lysenka, bud. 
38 

Nr Rej. 6210107 

A – kotłownia 
(1940,7 mkw. ); 
Б – elewator  
(338,4 mkw.); 
В – kotłownia 
(98,6 mkw.); 

Є – wiata (22,6 
mkw.); 

Г – magazyn 
(225,0  mkw.); 
Е – punkt 

kierowniczy 
(29,1 mkw.); 
Д – suszarnia 
(657,5 mkw.); 
Ж – stacja paliw 

(30,0 mkw.); 
З – podstacja 

transformat.(45,
1 mkw.); 

І – waga (80,9 
mkw.); 

Ї – portiernia 
(30,2 mkw.); 
К – magazyn 

(3686,7 mkw.); 
Л – elewator 

(1217,8 mkw.); 
M – garaż 

(325,8 mkw.) 

Kompleks 
majątkowy 

przeznaczony 
do celów 

produkcyjnych 

Własność 
Hipoteka umowna w 

kwocie 10.938.472 UAH 
ustanowiona na rzecz 

Universal Bank 

81. Domco  
sp. z o.o. 

Pławna, 
pow. lwówecki, 
gm. Lubomierz 

Kw nr 
JG1S/00023384/8 

18,4700 ha Pastwiska 
trwałe Własność 

Hipoteka umowna 
łączna kaucyjna do 

wysokości 5.500.000,00 
zł ustanowiona na rzecz 

Agro Duda sp. z o.o. 



113 
 

82. Domco  
sp. z o.o. 

Zawiercie, 
ul. Wojska 
Polskiego, 

Kw nr 
CZ1Z/00045808/3 

4,5110 ha Grunty orne, 
łąki trwałe, rowy Własność 

Hipoteka umowna 
łączna kaucyjna do 

wysokości 
24.000.000,00 zł 

ustanowiona na rzecz 
Emitenta 

83. Domco  
sp. z o.o. 

Zawiercie, 
ul. Wojska 
Polskiego 

Kw nr 
CZ1Z/00051883/7 

1,1604 ha Grunty orne, 
łąki trwałe, rowy Własność 

Hipoteka umowna 
łączna kaucyjna do 

wysokości 
24.000.000,00 zł 

ustanowiona na rzecz 
Emitenta 

84. Domco  
sp. z o.o. 

Pławna, 
pow. lwówecki, 
gm. Lubomierz 

Kw nr 
JG1S/00023113/8 

7,1974 ha  Grunty orne, 
łąki trwałe, rowy Własność 

Hipoteka umowna 
łączna kaucyjna do 

wysokości 5.500.000,00 
zł ustanowiona na rzecz 

Agro Duda sp. z o.o. 

85. Domco  
sp. z o.o. 

Zawiercie, 
Kw nr 

CZ1Z/00044482/4 

2,8202 ha 
Nieruchomość 

niezabudowana 
 Grunty orne, 

łąki trwałe, rowy Własność 

Hipoteka umowna 
łączna kaucyjna do 

wysokości 
24.000.000,00 zł 

ustanowiona na rzecz 
Emitenta 

86. Domco  
sp. z o.o. 

Zawiercie, 
Kw nr 

CZ1Z/00041507/5 

2,0228 ha 
Nieruchomość 

niezabudowana 
 Grunty orne, 

łąki trwałe, rowy Własność 

Hipoteka umowna 
łączna kaucyjna do 

wysokości 
24.000.000,00 zł 

ustanowiona na rzecz 
Emitenta 

87. Domco  
sp. z o.o. 

Zawiercie, 
Kw nr 

CZ1Z/00049104/6 

2,0236 ha 
Tereny 

zabudowane 
Grunty orne  Własność 

Hipoteka umowna 
łączna kaucyjna do 

wysokości 
24.000.000,00 zł 

ustanowiona na rzecz 
Emitenta 

88. Domco  
sp. z o.o. 

Pławna, 
pow. lwówecki, 
gm. Lubomierz 
Kw nr 28959 

27,3800 ha Pastwiska 
trwałe Własność 

Hipoteka umowna 
kaucyjna do wysokości 

6.000.000,00 zł 
ustanowiona na rzecz 
Agro Duda sp. z o.o. 

Źródło: Emitent 
 
* dane objęte wnioskiem o zwolnienie z publikacji w Prospekcie 
** Spółka, w związku z innym postępowaniem wieczystoksięgowym toczącym się w odniesieniu do nieruchomości, powzięła informację o uprawomocnieniu 
się z dniem 29 czerwca 2009 roku planu podziału sumy uzyskanej z egzekucji nieruchomości w ramach postępowania egzekucyjnego prowadzonego przed 
Sądem Rejonowym w Trzebnicy pod sygnaturą I Co 687/04, stanowiącego (zgodnie z art. 1003 kpc) podstawę do wykreślenia niniejszych hipotek.  
W dniu 24.11.2009 r. spółka wystąpiła do Sądu Rejonowego w Trzebnicy o odpis postanowienia zatwierdzającego plan podziału sumy uzyskanej z 
egzekucji nieruchomości. Do dnia zatwierdzenia prospektu Spółka nie otrzymała przedmiotowego postanowienia. 
 
Poza ww. nieruchomościami żadne inne stanowiące własność, współwłasność bądź będące w użytkowaniu 
wieczystym poszczególnych spółek z Grupy Kapitałowej, nie mają istotnego znaczenia dla Grupy, a także nie 
mają charakteru znaczących aktywów trwałych.  
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7.2.13.2. Ruchomości 
 
1. Istotne rzeczowe aktywa trwałe Emitenta 
 
Poniższa tabela przedstawia istotne rzeczowe aktywa trwałe Emitenta: 
 

Lp. Przedmiot (opis) 
Wartość bilansowa 
środka trwałego 

(PLN) Lokalizacja Wydajność środka trwałego / 
zdolności produkcyjne 

1. UBOJNIA  25 578 817,47 zł Grąbkowo Powierzchnia 8 500 m². Wykorzystanie 
uzależnione od aktualnych potrzeb 

Emitenta 
2. BUDYNEK HALI I MROŹNI 7 220 944,66 zł Grąbkowo Powierzchnia 2 500m². Wykorzystanie 

uzależnione od aktualnych potrzeb 
Emitenta 

3. BUDYNKI MROŹNI 5 850 909,73 zł Kobylin Stary
 

Powierzchnia 5200 m². Wykorzystanie 
uzależnione od aktualnych potrzeb 

Emitenta  
4. BUDYNEK OCZYSZCZALNI 

(2002) 
2 916 574,80 zł Grąbkowo Pomieszczenia technologiczne 

oczyszczalni ścieków – 784 m² 

5. BUDYNEK UBOJNI MACIOR 2 524 205,10 zł Grąbkowo Powierzchnia 1 500 m². Wykorzystanie 
uzależnione od potrzeb Emitenta 

6. MAGAZYN PÓŁTUSZ 2 223 051,27 zł Grąbkowo Pojemność – około 6 tys. szt. Czas 
chłodzenia – 12 godz. 

7. MAGAZYN CHŁODNICZY 1 669 829,10 zł Grąbkowo Pojemność ok. 200 ton 

8. LINIA UBOJU 4 002 603,30 zł Grąbkowo
 

Możliwość uboju ok. 1 mln sztuk rocznie

9. OCZYSZCZALNIA – BUDOWLA 
(2007) 

3 018 470,81 zł Grąbkowo Wykorzystanie uzależnione od aktualnych 
potrzeb Emitenta 

10. INSTALACJA SUSZENIA 
PLAZMY 

1 763 936,60 zł Grąbkowo Możliwość suszenia 900 kg materiału na 
dobę  

11. SYSTEMY REGAŁOWE  1 608 807,28 zł Kobylin Stary 7300 miejsc paletowych 

12. LINIA TECHNOLOGICZNA – 
maszyny i urządzenia linii 

ubojowej zainstalowane w 2002 
roku  

2 808 179,33 zł Grąbkowo Wydajność uzależniona od bieżących 
potrzeb Emitenta 

13. SZCZECINIARKA 1 225 321,16 zł Grąbkowo Możliwość przerobu 300 sztuk na godzinę
14. POUBOJOWE KOMORY 

SZYBKIEGO SCHŁADZANIA 
2 336 532,23 zł Grąbkowo Według potrzeb linii ubojowej – ok. 25 

ton/h  
15. SYSTEM SCANVAEGT 5 160 584,66 zł Grąbkowo Niemożliwe określenie środka trwałego 

pracy ze względu na ich specyfikę pracy 
16. LINIA DO POZYSKIWANIA 

I PRZEROBU KRWI 
2 136 987,59 zł Grąbkowo Według potrzeb linii ubojowej – około 

700 l na godzinę 
17. INSTALACJE CHŁODNICZE 1 279 483,53 zł Grąbkowo Instalacje chłodnicze w magazynach 

porozbiorowych. Wydajność uzależniona 
od bieżących potrzeb Emitenta   

18. LINIA PAKOWANIE VS 90 1 263 714,03 zł Grąbkowo Możliwość pakowania około 2000 kg na 
godzinę 

19. LINIA CHŁODNICZA 
GRĄBKOWO 

1 942 103,24 zł Grąbkowo Urządzenia chłodnicze w komorach 
poubojowych o wydajności chłodniczej 

480 ton na godzinę 
20. URZĄDZENIA CHŁODNICZE – 2 1 216 871,84 zł Grąbkowo Urządzenia chłodnicze na komorach 

szokowego schładzania. Wydajność 
uzależniona od bieżących potrzeb 

Emitenta   
21. MASZYNA PAKUJĄCA W 

ATMOSFERZE GAZÓW 
878 392,98 zł Grąbkowo Możliwość pakowania około 3000 kg na 

godzinę 
22. LINIA ROZBIORU 1 055 733,63 zł Grąbkowo Rozbiór ok. 1 mln sztuk rocznie 
23. SIEĆ KOMPUTEROWA 

W NOWYM BUDYNKU 
1 333 868,40 zł Grąbkowo Ok. 120 podłączonych urządzeń 

24. OCZYSZCZALNIA – 
URZĄDZENIA (2002) 

2 288 675,77 zł Grąbkowo Wydajność 1000 m³ na dobę 
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25. INSTALACJA ODWADNIANIA 
ODPADÓW 

477 397,76 zł Grąbkowo Wydajność uzależniona od bieżących 
potrzeb Emitenta  

26. AUTOMATYCZNE KOLEJKI 
TRANSPORTU PÓŁTUSZ 

1 213 204,98 zł Grąbkowo Wydajność około 600 szt. na godzinę

27. CHŁODNIA TŁUSZCZU 450 815,02 zł Grąbkowo Pojemność 20 ton  

28. SYSTEM TRANSPORTU 
PUSTYCH EUROHAKÓW 

662 286,80 zł Grąbkowo Magazyn haków na około 6000 szt.

Źródło: Emitent 
 
7.2.13.3. Istotne rzeczowe aktywa trwałe spółek z Grupy Kapitałowej 
 
Poniższa tabela przedstawia istotne rzeczowe aktywa trwałe spółek z Grupy Kapitałowej innych niż z siedzibą na 
Ukrainie:  

Lp. 
Spółka Przedmiot (opis) 

Wartość 
bilansowa 

środka trwałego 
(PLN) 

Lokalizacja Wydajność środka 
trwałego / zdolności 

produkcyjne 

1. Agroferm 
sp. z o. o. FERMA TUCZU TRZODY CHLEWNEJ 23.706.000,00 zł *  Wydajność 60.000 

sztuk tuczu rocznie 

2. Agro Duda 
sp. z o.o. MAGAZYN 350.509,00 zł Chróścina, 

gm. Skoroszyce 

Pojemność silosów –
55 tys. ton. Wydajność 
suszenia – ok. 120 ton 

na godzinę  
3. Agro Duda 

sp. z o.o. FERMY ZARODOWE 30.349.753,97 zł * 
Produkcja warchlaka .
Wydajność 120.000 
sztuk tuczu rocznie 

4. Agro Duda 
sp. z o.o. SYSTEMY KARMIENIA 16.945.849,16 zł * 

Wykorzystanie 
uzależnione od 

aktualnych potrzeb 
spółki 

5. Agro Duda 
sp. z o.o.  FERMA TUCZOWA  6.535.000 zł * 

Wydajność około 
36.000 sztuk tuczu 

rocznie 
6. Agro Duda 

sp. z o.o.  FERMA TUCZU TRZODY CHLEWNEJ 400.000 zł * Wydajność 20.000 
sztuk tuczu rocznie  

7. Agro Net  
sp. z o. o. 

BUDYNKI (m.in. budynek 
administracyjno-mieszkalny, magazyn, 

garaże) 
 

1.326.244,06 zł Minkowskie 
Niemożliwe określenie 
środka trwałego pracy 

ze względu na jego 
specyfikę 

8. Agro Net  
sp. z o. o. MAGAZYN PALIW 227.958,05 zł Minkowskie Pojemność 20.000 

litrów 

9. Agro Net  
sp. z o. o. 

ZESPÓŁ SUSZARNICZO-
MAGAZYNOWY (SILOSY) 

 
741.405,42 zł 

 
Minkowskie 

8 silosów o 
pojemności 800 ton 

każdy, o łącznej 
pojemności około 

10.000 ton 
10. Agro Net  

sp. z o. o. MAGAZYNY ZBOŻA 1.396.258,82 zł Minkowskie Pojemność około 
10.000 ton 

11. Agro Net  
sp. z o. o. INNE BUDYNKI WIATA STALOWA 644.890,26 zł Minkowskie 

Niemożliwe określenie 
środka trwałego pracy 

ze względu na jego 
specyfikę 

12. Agro Net  
sp. z o. o. ŁADOWARKA JCB 145.000,00 zł Minkowskie 

Moc 80 KM 
Niemożliwe określenie 

wydajności środka 
trwałego ze względu 

na ich specyfikę pracy 
13. Agro Net  

sp. z o. o. 
GORZELNIA (budynek, maszyny i 

urządzenia) 1.339.955,13 zł Minkowskie Nieaktywna 

14. Agroprof 
sp. z o. o. MASZYNY I URZĄDZENIA 141.532,23 zł Mąkoszyce 

Niemożliwe określenie 
wydajności środka 

trwałego ze względu 
na ich specyfikę pracy 
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15. Agroprof 
sp. z o. o. ŚRODKI TRANSPORTU 193.414,90 zł Mąkoszyce 

Niemożliwe określenie 
wydajności środka 

trwałego ze względu 
na ich specyfikę pracy 

16. Agrohop 
sp. z o. o. 

ŚRODKI TRANSPORTU 
(ciągniki, przyczepy) 1.122.953,48 zł Chociebórz 

Niemożliwe określenie 
wydajności środka 

trwałego ze względu 
na ich specyfikę pracy 

17. Agrohop 
sp. z o. o. MASZYNY I URZĄDZENIA 962.204.88 zł Chociebórz 

Niemożliwe określenie 
wydajności środka 

trwałego ze względu 
na ich specyfikę pracy 

18. Agrohop 
sp. z o. o. URZĄDZENIA TECHNICZNE 10.912.50 zł Chociebórz 

Niemożliwe określenie 
wydajności środka 

trwałego ze względu 
na ich specyfikę pracy 

19. Bioenergia 
sp. z o.o. Ferma Tuczu Trzody Chlewnej 18.172.041,02 zł * Wydajność 12.000 

sztuk tuczu rocznie 

20. CM Makton 
S.A. ZAKŁAD ROZBIORU, HURTOWNIA  9.432.669,84 zł Kraków 

Powierzchnia 4.408 
m2 

Wydajność 120 ton na 
tydzień 

21. CM Makton 
S.A. LINIA ROZBIOROWA 886.013,00 zł Kraków Wydajność 120 ton na 

tydzień 

22. CM Makton 
S.A. ODSKÓROWACZKA 92.758,00 zł Kraków Wydajność 31,6 

metrów na minutę 

23. CM Makton 
S.A. LINIA ROZBIOROWA 248.475,74 zł Warszawa Wydajność 300 ton na 

tydzień 

24. CM Makton 
S.A. KOLEJKA DO PÓŁTUSZ 78.487,00 zł Warszawa 

Niemożliwe określenie 
wydajności środka 

trwałego ze względu 
na jego specyfikę 

pracy 

25. CM Makton 
S.A. WAGI RÓŻNE 102.571,00 zł Warszawa 

Niemożliwe określenie 
wydajności środka 

trwałego ze względu 
na ich specyfikę pracy 

26. CM Makton 
S.A. 

GRUNTY (w tym prawo użytkowania 
wieczystego gruntu) 837.000,00 zł ul. Dąbrowskiego i 

ul. Chemiczna Poznań 
Powierzchnia 0,8004 

ha 

27. CM Makton 
S.A. 

BUDYNKI, LOKALE I OBIEKTY 
INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ 7.140.000,00 zł 

ul. Dąbrowskiego i 
 ul. Chemiczna 

Poznań 

Powierzchnia 2500 m²
Moce produkcyjne 
uzależnione są od 
bieżących potrzeb 

28. CM Makton 
S.A. 

URZĄDZENIA TECHNICZNE 
I MASZYNY (m.in. wyposażenie hurtowni, 

sprzęt chłodniczy) 
515.000,00 zł 

ul. Dąbrowskiego i 
 ul. Chemiczna 

Poznań 

Moce produkcyjne 
uzależnione są od 
bieżących potrzeb 

29. CM Makton 
S.A. ŚRODKI TRANSPORTU 767.224,80 zł Poznań, 

Warszawa, Kraków 

Niemożliwe określenie 
wydajności środka 

trwałego ze względu 
na jego specyfikę 

pracy 

30. CM Makton  
S.A. URZĄDZENIA PRODUKCYJNE 1.367.983,00 zł Warszawa,  

Niemożliwe określenie 
wydajności środka 

trwałego ze względu 
na ich specyfikę pracy 

31. CM Makton  
S.A. 

WYPOSAŻENIE SERWEROWNI 
I SERWERY 320.124,00 zł Warszawa 

Niemożliwe określenie 
środka trwałego pracy 

ze względu na jego 
specyfikę 

32. Hunter Wild  
sp. z o.o. 

BUDYNEK MASARNI,
BIURO, DOBUDÓWKA MASARNI 812.462,47 zł ul. Wrocławska, 

Wałbrzych 
Powierzchnia: 1573 

m2 
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33. Hunter Wild  
sp. z o.o. 

GRUNTY DZIAŁEK 159/1, 161/1, 162/1
332.631,19 zł ul. Wrocławska, 

Wałbrzych 
Powierzchnia 2,0802 

ha 
 

34. Hunter Wild  
sp. z o.o. 

PLACE I DROGI 
WEWNĄTRZZAKŁADOWE 157.114,38 zł ul. Wrocławska, 

Wałbrzych 
Powierzchnia 860,7 

m2 
 

35. Hunter Wild  
sp. z o.o. 

BUDYNEK GOSPODARCZY 
I CHŁODNICZY 294.457,14 zł Sielsko,  

gm. Węgorzyno 
Powierzchnia 104,98 

m2 
 

36. 
PKM DUDA 

GmbH 
Distribution 

Passau 
BIUROWIEC 835.973,30 EUR Passau, Niemcy 

Powierzchnia 3.762,00 
m² 

Nie jest możliwe 
określenie mocy 

produkcyjnej danego 
środka trwałego ze 

względu na jego 
specyfikę 

37. 
PKM DUDA 

GmbH 
Distribution 

Passau 
MROŹNIA 256.055,53 EUR Passau, Niemcy 

Powierzchnia 
1.016,2432 m2 

Nie jest możliwe 
określenie mocy 

produkcyjnej danego 
środka trwałego ze 

względu na jego 
specyfikę 

38. 
Polska 

Wołowina  
sp. z o.o. 

 
NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA 233.530,00 zł ul. Radomska, 

 Huta 

Powierzchnia 2,3353 
ha  

Nie jest możliwe 
określenie mocy 

produkcyjnej danego 
środka trwałego, ze 

względu na jego 
specyfikę 

39. Polska 
Wołowina  
sp. z o.o. 

BUDYNEK UBOJNI 1.362.647,44 zł ul. Radomska, 
Huta 

Powierzchnia 1.608,2 
m2  

Zdolności 
produkcyjne: 200 szt. 

dziennie 
 

40. Polska 
Wołowina  
sp. z o.o. 

MAGAZYNY ŻYWCA  1.670.318,50 zł ul. Radomska, 
Huta 

Powierzchnia 1.327 
m2  

Zdolności 
produkcyjne: 

jednorazowo – 250 
szt. 

41. 
PZZ 

Dystybucja 
sp. z o.o. 

ELEWATOR ZBOŻOWY 5.795.085,00 zł ul. Wyspiańskiego, 
Pleszew 

Pojemność 40.000 ton

42. Rolpol 
sp.  o.o. ŚRODKI TRANSPORTU 439.000,00 zł Mąkoszyce 

Niemożliwe określenie 
wydajności środka 

trwałego ze względu 
na jego specyfikę 

pracy 

43. Rolpol 
sp. z o.o. MASZYNY ROLNICZE I PRODUKCYJNE 595.100,67 zł Mąkoszyce 

Niemożliwe określenie 
wydajności środka 

trwał. ze względu na 
jego specyfikę pracy 

44. Rolpol 
sp. z o.o. ŚRODKI TRANSPORTU 1.074.091,75 zł Mąkoszyce 

Niemożliwe określenie 
wydajności środka 

trwałego ze względu 
na jego specyfikę 

pracy 
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45. Stół Polski 
sp. z o.o. 

KOMORA PARZELNICZO-
SCHŁADZALNICZA (2 SZT.)  8 474,10 zł Ciechanowiec Wydajność 600 kg na 

godzinę 

46. Stół Polski 
sp. z o.o. KOMORA WĘDZARNICZA ZASADA 19 259,56 zł Ciechanowiec Wydajność 100 kg na 

godzinę 

47. Stół Polski 
sp. z o.o. 

KOMORY WĘDZARNICZO-
PARZELNICZE (6 szt.) 395 752,46 zł Ciechanowiec Wydajność 750 kg (3 

szt.) i 1000 kg (3 szt.) 
na godzinę 

48. Stół Polski 
sp. z o.o. NADZIEWARKI PRÓŻNIOWE (4 szt.) 377 722,40 zł 

Ciechanowiec Wydajność 
odpowiednio: 6000, 

4000, 3000, 700 kg na 
godzinę 

49. Stół Polski 
sp. z o.o. NASTRZYKIWARKA 45 121,96 zł Ciechanowiec Wydajność 3 500 kg 

na godzinę  

50. Stół Polski 
sp. z o.o. OBKURCZARKA 8 376,80 zł Ciechanowiec Wydajność 6 000 kg 

na godzinę 

51. Stół Polski 
sp. z o.o. PAKOWACZKA FLOW-PACK 319 046,65 zł Ciechanowiec Wydajność 3 000 kg 

na godzinę 

52. Stół Polski 
sp. z o.o. PAKOWACZKI (5 szt.) 291 556,14 zł 

Ciechanowiec Wydajność 
odpowiednio: 500 kg 
(2 szt.), 1000 kg (2 

szt.) i 2500 kg (1 szt.) 
na h 

53. Stół Polski 
sp. z o.o. 

MECHANICZNY SEPARATOR 
TŁUSZCZU 224 535,91 zł Ciechanowiec Wydajność 200 m na 

godzinę ścieku 

54. Stół Polski 
sp. z o.o. SEPARATOR SEPA MATIC 72 279,37 zł Ciechanowiec Wydajność 300 kg na 

godzinę  

55. Stół Polski  
sp. z o.o. SPRĘŻARKI (3 szt.) 33 542,27 zł Ciechanowiec Wydajność 85 m na 

godzinę  

56. Stół Polski  
sp. z o.o. STACJA TRANSFORMATOROWA 141 375,00 zł Ciechanowiec Wydajność 630 kW na 

godzinę  

57. Stół Polski  
sp. z o.o. STACJA UZDATNIANIA WODY – 

STUDNIA 118 942,55 zł Ciechanowiec Wydajność 200 m na 
godzinę 

58. Stół Polski  
sp. z o.o. KUTER MISOWY 325 552,37 zł Ciechanowiec Wydajność 750 kg na 

godzinę 

59. Stół Polski  
sp. z o.o. KUTER PRZELOTOWY 61 764,10 zł Ciechanowiec Wydajność 3000 kg na 

godzinę 

60. Stół Polski  
sp. z o.o. MIESZALNIK FARSZU 49 803,36 zł Ciechanowiec Wydajność 3000 kg na 

godzinę 

61. 
Stół Polski  
sp. z o.o. MASOWNICE (10 szt.) 42 191,99 zł 

Ciechanowiec Wydajność 
odpowiednio: 800 kg 

(8 szt.) i 100 kg (2 
szt.) na godzinę 

* Informacja została objęta wnioskiem o zwolnienie z publikacji w Prospekcie 
Źródło: Emitent 
 
 
7.2.13.3.1. Istotne rzeczowe aktywa trwałe spółek z Grupy Kapitałowej z siedzibą na Ukrainie  
 
Poniższa tabela przedstawia istotne rzeczowe aktywa trwałe spółek z Grupy Kapitałowej z siedzibą na Ukrainie: 

LP. Spółka Przedmiot (opis) Wartość 
bilansowa 
środka 

trwałego (PLN) 

Przeznaczenie Ustanowione 
obciążenia 

1. Rosan Agro  
sp. z o.o. 

BLOK ROZGAŁĘZIENIA 
PORCODE VC3 20 862,21 UAH Karmienie trzody 

chlewnej 
Prawo zastawu 

o wartości 
36.131,57 UAH 
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przysługujące 
Universal Bank 

2. 
Rosan Agro  

sp. z o.o. BRONA TALERZOWA 1685 26,08 
UAH Obróbka gruntu 

Prawo zastawu 
o wartości 

288.032,64 UAH 
przysługujące 

Universal Bank 
4. 

Rosan Agro  
sp. z o.o. 

BLOK ELEKTRYCZNY 
POPULAR EXCELLENT 

1200 TUSTAŃ 
12 629,05 UAH Karmienie trzody 

chlewnej 

Prawo zastawu 
o wartości 

21.872,50 UAH 
przysługujące 

Universal Bank 
5. Rosan Agro  

sp. z o.o. 
SYSTEM ELEKTRYCZNY 
АСКОЕ PIDHORODDIA 41 371,23 UAH Energia elektryczna Brak 

6. 
Rosan Agro  

sp. z o.o. 

ELEMENTY 
POMIESZCZEŃ 

ROZRODCZYCH ST. NR 
15 

25 784,93 UAH Karmienie trzody 
chlewnej Brak 

7. 
Rosan Agro  

sp. z o.o. 

ELEMENTY 
POMIESZCZEŃ 

ROZRODCZYCH ST. NR 
11,12 

17 208,98 UAH Karmienie trzody 
chlewnej Brak 

8. 
Rosan Agro  

sp. z o.o. 
SUSZARNIA ZBOŻA 

LARGE-MAXI,№G/16/01 
2001 R. 

40718,78 UAH Suszenie zboża 

Prawo zastawu 
o wartości 

70.521,51 UAH 
przysługujące 

Universal Bank 
9. 

Rosan Agro  
sp. z o.o. 

SUSZARNIA ZBOŻA 
LARGE-MAXI,№G/25/01 

2001 
58 223,96 UAH Suszenie zboża 

Prawo zastawu 
o wartości 

100.839,04 UAH 
przysługujące 

Universal Bank 
10. 

Rosan Agro  
sp. z o.o. 

KOMPLEKS HODOWLI 
ŚWIŃ PORCODE VELOS 

416 998,48 
UAH 

Karmienie trzody 
chlewnej 

Prawo zastawu 
o wartości 

770.035,33 UAH 
przysługujące 

Universal Bank 
11. 

Rosan Agro  
sp. z o.o. 

STACJA 
KOMPRESOROWA 13 912,53 UAH System ciśnienia 

Prawo zastawu 
o wartości 

24.625,50 UAH 
przysługujące 

Universal Bank 
12. 

Rosan Agro  
sp. z o.o. 

LINIA SPIRALNEGO 
PODAJNIKA PASZ 59 771,46 UAH Podawanie pasz 

Prawo zastawu 
o wartości 

56.857,73 UAH 
przysługujące 

Universal Bank 
13. 

Rosan Agro  
sp. z o.o. LINIA КСГ-7 (DYCZKY) 18 060,49 UAH Podawanie pasz 

Prawo zastawu 
o wartości 

43.191,75 UAH 
przysługujące 

Universal Bank 
14. 

Rosan Agro  
sp. z o.o. LINIA КСТ-7 22 708,79 UAH Podawanie pasz 

Prawo zastawu 
o wartości 

49.329,00 UAH 
przysługujące 

Universal Bank 
15. Rosan Agro  

sp. z o.o. LINIA КСТ7-05 28 008,44 UAH Podawanie pasz Brak 

16. Rosan Agro  
sp. z o.o. 

LINIA ŁAŃCUCHOWO-
PODAJNIKOWA 25 118,22 UAH Podawanie pasz Brak 

17. 
Rosan Agro  

sp. z o.o. 
KOSIARKA "SPEARHEAD 

TRIDENT 5000" 
131 264,08 

UAH Koszenie roślin 
Prawo zastawu 

o wartości 
210.325,46 UAH 

przysługujące 
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Universal Bank

18. 
Rosan Agro  

sp. z o.o. 
KOSIARKA VOTEX 15025 

ECO 23 330,80 UAH Koszenie roślin 

Prawo zastawu 
o wartości 

40.406,99 UAH 
przysługujące 

Universal Bank 
19. Rosan Agro  

sp. z o.o. 
KULTYWATOR HORSCH 

OPTIPACK 6DD 
 

86 541,06 UAH Obróbka gruntu Brak 

20. 
Rosan Agro  

sp. z o.o. 
KUTER PRÓŻNIOWY 

CUTMASTER 288/0399 
653 019,18 

UAH Produkcja kiełbas 

Prawo zastawu 
o wartości 

758 799,01 UAH 
przysługujące 
PSA PUMB 

21. 
Rosan Agro  

sp. z o.o. MYJNIA 32 972,71 UAH Myjnia 

Prawo zastawu 
o wartości 

53.536,82 UAH 
przysługujące 

Universal Bank 
22. Rosan Agro  

sp. z o.o. 
MASZYNA MYJĄCA BEZ 

NAGRZEWANIA 13 922,28 UAH  
Myjnia Brak 

23. Rosan Agro  
sp. z o.o. 

MASZYNA MYJĄCA BEZ 
NAGRZEWANIA 13 922,28 UAH Myjnia Brak 

24. Rosan Agro  
sp. z o.o. ŁADOWARKA JCB 184 640,05 

UAH Podawanie pasz Brak 

25. Rosan Agro 
sp. z o.o. 

ŁADOWARKA 
TELESKOPOWA JCB 

152 622,99 
UAH Podawanie pasz Brak 

26. Rosan Agro  
sp. z o.o. 

URZĄDZENIA DO 
TRAKTORA SAMSRV 

101 876,45 
UAH Podawanie pasz Brak 

27. 
Rosan Agro  

sp. z o.o. 

NAGRZEWACZ 
GAZOWY. SYSTEM 

OGRZEWANIA I 
WENTYLACJI. ST.1 

DYCZKY 

33 378,57 UAH System ogrzewania Brak 

28. 
Rosan Agro  

sp. z o.o. 

NAGRZEWACZ 
GAZOWY. SYSTEM 

OGRZEWANIA I 
WENTYLACJI. ST.2 

DYCZKY 

33 297,37 UAH System ogrzewania Brak 

29. 
Rosan Agro  

sp. z o.o. 

NAGRZEWACZE 
POWIETRZA DO 
OGRZEWANIA 
POMIESZCZEŃ 

21 937,09 UAH System ogrzewania Brak 

30. Rosan Agro  
sp. z o.o. 

TŁOK DO TŁOCZENIA 
CIECZY 

ORGANICZNYCH 
80 818,89 UAH Odprowadzenie 

gnojówki Brak 

31. 
Rosan Agro  

sp. z o.o. 

URZĄDZENIE DO
PRZYGOTOWANIA 

MIESZANEK 
PASZOWYCH 

PIDHORODDIA 

721 787,68 
UAH Produkcja pasz Brak 

32. Rosan Agro  
sp. z o.o. 

URZĄDZENIE DO 
KROJENIA ORAZ 

PAKOWANIA EKSPRES 
39 270,25 UAH Produkcja kiełbas Brak 

33. Rosan Agro  
sp. z o.o. 

URZĄDZENIA DO 
SOLENIA EKSPRES 21 560,01 UAH Produkcja kiełbas Brak 

34. Rosan Agro  
sp. z o.o. 

URZĄDZENIA DO 
OBRÓBKI FARSZU 

EKSPRES 
61 067,53 UAH Produkcja kiełbas Brak 
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35. 
Rosan Agro  

sp. z o.o. 
OPRYSKIWARKA 

NACZEPA AMAZON UX 
5200/36 

238 468,13 
UAH Opryskiwanie roślin 

Prawo zastawu o 
wartości 

277 096,58 UAH 
przysługujące 
PSA PUMB 

36. 
Rosan Agro  

sp. z o.o. 
OPRYSKIWARKA 

NACZEPA AMAZONE 
5200 

279 849,18 
UAH Opryskiwanie roślin 

Prawo zastawu o 
wartości 

448.404,47 UAH 
przysługujące 

Universal Bank 
37. 

Rosan Agro  
sp. z o.o. 

OPRYSKIWARKA 
NACZEPA AMAZON UX 

5200/36 
234 390,85 

UAH Opryskiwanie roślin 

Prawo zastawu o 
wartości 

272 358,84 UAH 
przysługujące 
PSA PUMB 

38. Rosan Agro  
sp. z o.o. 

OPRYSKIWARKA 
NACZEPA AMAZON UX 

5200 
233 681,88 

UAH Opryskiwanie roślin Brak 

39. Rosan Agro  
sp. z o.o. CYSTERNA 34 423,83 UAH Przewóz opału Brak 

40. 
Rosan Agro  

sp. z o.o. PRALKA PRIMUS P 13 061,14 UAH Pranie 

Prawo zastawu o 
wartości  

23.275,00 UAH 
przysługujące 

Universal Bank 
41. 

Rosan Agro  
sp. z o.o. 

URZĄDZENIA DO 
PRANIA FASKA FA-100 20 187,73 UAH Pranie 

Prawo zastawu o 
wartości 

32.778,31 UAH 
przysługujące 

Universal Bank 
42. 

Rosan Agro  
sp. z o.o. ROZRZUCACZ GNOJU 126 825,26 

UAH 
Rozrzucanie 

nawozu 

Prawo zastawu o 
wartości 

203.213,00 UAH 
przysługujące 

Universal Bank 
43. 

Rosan Agro  
sp. z o.o. 

MASZYNA ROLNICZA 
ПК-20 12 753,23 UAH Obróbka gruntu 

Prawo zastawu o 
wartości 

22.087,50 UAH 
przysługujące 

Universal Bank 
44. Rosan Agro  

sp. z o.o. 
KRATKA PLASTIKOWA 

DO OGRODZENIA 
156 372,50 

UAH 
Karmienie trzody 

chlewnej Brak 

45. 
Rosan Agro  

sp. z o.o. 
ROZPROWADZACZ 

NAWOZU AMAZON ZG-B 
8200 №7485 

125 204,32 
UAH Obróbka gruntu 

Prawo zastawu o 
wartości 

145 485,65 UAH 
przysługujące 
PSA PUMB 

46. 
Rosan Agro  

sp. z o.o. 
OPRYSKIWACZ DO 

NAWOZÓW SK18500 
196 513,06 

UAH Obróbka gruntu 

Prawo zastawu o 
wartości 

228 345,40 UAH 
przysługujące 
PSA PUMB 

47. 
Rosan Agro  

sp. z o.o. 
ROZPROWADZACZ 

NAWOZU AMAZON ZG-B 
8200№7468 

123 266,84 
UAH Obróbka gruntu 

Prawo zastawu o 
wart. 143 234,31 

UAH 
przysługujące PSA 

PUMB 
48. 

Rosan Agro  
sp. z o.o. 

PODAJNIK PASZ ST.3. 
DYCZKY 42 075,11 UAH Podajnik pasz 

Prawo zastawu o 
wartości 

80.842,17 UAH 
przysługujące 

Universal Bank 
49. 

Rosan Agro  
sp. z o.o. 

PODAJNIK DO PASZ 
ST.4. DYCZKY 41 067,54 UAH Podajnik pasz 

Prawo zastawu o 
wartości 

76.665,83 UAH 
przysługujące 
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Universal Bank

50. 
Rosan Agro  

sp. z o.o. 
PODAJNIK DO PASZ 

ST.5. DYCZKY 76 796,89 UAH Podajnik pasz 

Prawo zastawu o 
wartości  

131.255,68 UAH 
przysługujące 

Universal Bank 
51. 

Rosan Agro  
sp. z o.o. 

PODAJNIK DO PASZ  ST. 
6 DYCZKY 

154 974,96 
UAH Podajnik pasz 

Prawo zastawu o 
wartości 

305.268,38 UAH 
przysługujące 

Universal Bank 
52. 

Rosan Agro  
sp. z o.o. 

PODAJNIK DO PASZ  ST. 
9 DYCZKY 26 711,72 UAH System grzewczy 

Prawo zastawu o 
wartości 

53.794,64 UAH 
przysługujące 

Universal Bank 
53. Rosan Agro  

sp. z o.o. 
SYSTEM KARMIENIA 

ORAZ POJENIA 98 835,08 UAH Karmienie trzody 
chlewnej Brak 

54. Rosan Agro 
 sp. z o.o. 

SYSTEM 
WENTYLACYJNY 38, ST. 

№1,10,13,14 
42 398,27 UAH Wentylacja Brak 

55. Rosan Agro  
sp. z o.o. 

SYSTEM 
WENTYLACYJNY W 

STAJNI NR 4 DYCZKY 
43 616,41 UAH Wentylacja Brak 

56. Rosan Agro  
sp. z o.o. 

SYSTEM 
WENTYLACYJNY W 

STAJNI NR 5 DYCZKY 
63 030,75 UAH  

Wentylacja Brak 

57. 
Rosan Agro  

sp. z o.o. 
SYSTEM 

WENTYLACYJNY W 
STAJNI NR 9 

24 666,44 UAH Wentylacja 

Prawo zastawu o 
wartości 

49.294,26 UAH 
przysługujące 

Universal Bank 
58. 

Rosan Agro  
sp. z o.o. 

SYSTEM 
WENTYLACYJNY W 
STAJNI ST. NR 17 

17 698,37 UAH Wentylacja 

Prawo zastawu o 
wartości 

38.177,50 UAH 
przysługujące 

Universal Bank 
59. 

Rosan Agro  
sp. z o.o. 

SYSTEM 
WENTYLACYJNY W 

STAJNI ST. NR 3 
DYCZKY 

35 960,07 UAH Wentylacja Brak 

60. 
Rosan Agro  

sp. z o.o. 

SYSTEM 
WENTYLACYJNY W 

STAJNI ST. NR 6 
DYCZKY 

61 116,50 UAH Wentylacja Brak 

61. 
Rosan Agro  

sp. z o.o. 

SYSTEM 
WENTYLACYJNY W 

BUDYNKU DORASTANIA 
ST. 6 

17 579,90 UAH Wentylacja Brak 

62. Rosan Agro  
sp. z o.o. 

SYSTEM DO KARMIENIA 
PROSIĄT 11 

PIDHORODDIA 
32 159,15 UAH Karmienie trzody 

chlewnej Brak 

63. 
Rosan Agro  

sp. z o.o. 
SYSTEM DO PROSZENIA 

MACIOR ST. 12 27 377,91 UAH Oprosienie macior 

Prawo zastawu o 
wartości 

48.459,53 UAH 
przysługujące 

Universal Bank 
64. 

Rosan Agro  
sp. z o.o. 

SYSTEM DO PROSZENIA 
MACIOR ST. 8 

301 214,43 
UAH Oprosienie macior 

Prawo zastawu o 
wartości 

519.131,75 UAH 
przysługujące 

Universal Bank 
65. Rosan Agro  

sp. z o.o. 
SYSTEM DO PROSZENIA 

MACIOR ST. 9 
146 039,80 

UAH Oprosienie macior 
Prawo zastawu o 

wartości 
294.108,94 UAH 
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przysługujące 
Universal Bank 

66. Rosan Agro  
sp. z o.o. 

SYSTEM OGRZEWANIA 
9 42 600,37 UAH System grzewczy Brak 

67. 
Rosan Agro  

sp. z o.o. 
SYSTEM DO 

PODAWANIA PASZ 33 203,09 UAH Podajnik pasz 

Prawo zastawu o 
wartości 

75.742,35 UAH 
przysługujące 

Universal Bank 
68. Rosan Agro  

sp. z o.o. 
SYSTEM DO 

PODAWANIA PASZ ST. 
1,2 

12 766,01 UAH System grzewczy Brak 

69. Rosan Agro  
sp. z o.o. 

SYSTEM DO 
PODAWANIA PASZ -1 

СТ№ 6,7,8,16 
22 482,43 UAH System grzewczy Brak 

70. Rosan Agro  
sp. z o.o. 

SIEWARKA HORSZ 
PRONTO 9DC 

429 220,63 
UAH Obróbka gruntu Brak 

71. Rosan Agro  
sp. z o.o. 

PODAJNIK ТТ-1 
PIDHORODDIA 40 884,10 UAH Podajnik pasz Brak 

72. Rosan Agro  
sp. z o.o. 

PODAJNIK TT-1M 
DYCZKY 38 284,03 UAH Podajnik pasz Brak 

73. Rosan Agro  
sp. z o.o. 

TRAKTOR JOHN DEERE 
7530 №524252 

308 585,82 
UAH Obróbka gruntu Brak 

74. 
Rosan Agro  

sp. z o.o. 
TRAKTOR JOHN DEERE 
7530 №531484-524151 

 

542 920,21 
UAH Obróbka gruntu Brak 

75. Rosan Agro  
sp. z o.o. TRAKTOR JOHN DEERE 

8530 №006250 
553 410,61 

UAH Obróbka gruntu Brak 

76. Rosan Agro  
sp. z o.o. 

TRAKTOR БЕЛАРУС-
1221В 23 320,42 UAH Obróbka gruntu Brak 

77. Rosan Agro  
sp. z o.o. TRAKTOR МТЗ-80 16 579,11 UAH Obróbka gruntu Brak 

78. Rosan Agro  
sp. z o.o. 

TRAKTOR QUAD MF 400 
ATV 23 310,31 UAH Obróbka gruntu Brak 

79. Rosan Agro  
sp. z o.o. TRAKTOR Т-150 34 102,80 UAH Obróbka gruntu Brak 

80. Rosan Agro  
sp. z o.o. 

TRANSPORTER 
PNEUMATYCZNY Т449/2 19 618,56 UAH Podajnik pasz Brak 

81. 

Pieprzyk Rogatyń 
sp. z o.o. 

POJEMNIK 
ZDERZAKOWY 

SAS21715 
6 463 767,64 

UAH 
Przechowywanie 

ziarna 

1. Prawo zastawu 
o wartości 6 463 

767,64 UAH 
przysługujące 
Emitentowi. 2. 
Prawo zastawu 
o wartości 6 463 

767,64 UAH 
przysługujące PF 

Rosana. 
82. 

Pieprzyk Rogatyń 
sp. z o.o. 

POJEMNIK 
ZDERZAKOWY STM8109 

2 391 007,44 
UAH 

Przechowywanie 
ziarna 

1. Prawo zastawu 
o wartości 2 391 

007,44 UAH 
przysługujące 
Emitentowi. 2. 
Prawo zastawu 
o wartości 2 391 

007,44 UAH 
przysługujące PF 
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Rosana.

83. 

Pieprzyk Rogatyń 
sp. z o.o. 

POJEMNIK 
ZDERZAKOWY STM9009 

2 358 808,82 
UAH 

Przechowywanie 
ziarna 

1. Prawo zastawu 
o wartości 2 358 

808,82 UAH 
przysługujące 
Emitentowi. 2. 
Prawo zastawu 
o wartości 2 358 

808,82 UAH 
przysługujące PF 

Rosana.
84. 

Pieprzyk Rogatyń 
sp. z o.o. 

POJEMNIK 
ZDERZAKOWY ZOC 3.4 

454 026,50 
UAH 

Przechowywanie 
ziarna 

1. Prawo zastawu 
o wartości 454 
026,50 UAH 

przysługujące 
Emitentowi. 2. 
Prawo zastawu 

o wartości 
454 026,50 UAH 
przysługujące PF 

Rosana. 
85. 

Pieprzyk Rogatyń 
sp. z o.o. 

PLATFORMA 
HYDRAULICZNA 
(PRZEŁĄCZNIK 

AUTOMATYCZNY) 

895 308,10 
UAH 

Wyposażenie 
wytwórni 

1. Prawo zastawu 
o wartości 895 
308,10 UAH 

przysługujące 
Emitentowi. 2. 
Prawo zastawu 

o wartości 
895 308,10 UAH 
przysługujące PF 

Rosana. 
86. 

Pieprzyk Rogatyń 
sp. z o.o. 

CIĄGNIK ROLNICZY 
CHALLENGER MT865 

235 092,30 
UAH 

Działalność 
rolnicza 

Prawo zastawu o 
wartości 

267 482,78 UAH 
przysługujące PF 

Rosana 
87. 

Pieprzyk Rogatyń 
sp. z o.o. BRONA TARCZOWA 199 590,10 

UAH 
Działalność 

rolnicza 

Prawo zastawu o 
wartości 

227 089,11 UAH 
przysługujące PF 

Rosana 
88. 

Pieprzyk Rogatyń 
sp. z o.o. 

POJEMNIK 
TRANSPORTOWY STM-3 96 813,46 UAH Działalność 

rolnicza 

1. Prawo zastawu 
o wartości 96 
813,46 UAH 

przysługujące 
Emitentowi. 2. 
Prawo zastawu 

o wartości 
96 813,46 UAH 

przysługujące PF 
Rosana. 

89. 
Pieprzyk Rogatyń 

sp. z o.o. WALEC ZĄBKOWANY 24 944,07 UAH Działalność 
rolnicza 

Prawo zastawu o 
wartości 

28 380,81 UAH 
przysługujące PF 

Rosana 
90. 

Pieprzyk Rogatyń 
sp. z o.o. WALEC ZĄBKOWANY 31 502,52 UAH Działalność 

rolnicza 

Prawo zastawu o 
wartości 

35 842,89 UAH 
przysługujące PF 

Rosana 
91. 

Pieprzyk Rogatyń 
sp. z o.o. 

NASYPYWACZ 
CZERPAKOWY OD 

BUNKRA 
708 522,58 

UAH 
Wyposażenie 

wytwórni 

1. Prawo zastawu 
o wartości 708 
522,58 UAH 

przysługujące 
Emitentowi.  2. 
Prawo zastawu 
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o wartości 
708 522,58 UAH 

przysługujące 
Emitentowi oraz 

PF Rosana. 
92. 

Pieprzyk Rogatyń 
sp. z o.o. 

ELEWATOR 
CZERPAKOWY ED12 

16,70M 
107 094,56 

UAH 
Wyposażenie 

wytwórni 

1. Prawo zastawu 
o wartości 107 
094,56 UAH 

przysługujące 
Emitentowi. 2. 
Prawo zastawu 

o wartości 
107 094,56 UAH 
przysługujące PF 

Rosana. 
93. 

Pieprzyk Rogatyń 
sp. z o.o. 

ELEWATOR 
CZERPAKOWY ED12 

24,50M 
153 452,35 

UAH 
Wyposażenie 

wytwórni 

1. Prawo zastawu 
o wartości 153 
452,35  UAH 
przysługujące 
Emitentowi. 2. 
Prawo zastawu 

o wartości 
153 452,35 UAH 
przysługujące PF 

Rosana. 
94. 

Pieprzyk Rogatyń 
sp. z o.o. 

ELEWATOR 
CZERPAKOWY ED12 

29,00M 
173 467,88 

UAH 
Wyposażenie 

wytwórni 

1. Prawo zastawu 
o wartości 173 
467,88  UAH 
przysługujące 
Emitentowi. 2. 
Prawo zastawu 

o wartości 
173 467,88  UAH 
przysługujące PF 

Rosana. 
95. 

Pieprzyk Rogatyń 
sp. z o.o. 

ELEWATOR 
CZERPAKOWY EС8 

15,00M 
179 449,53 

UAH 
Wyposażenie 

wytwórni 

1. Prawo zastawu 
o wartości 179 
449,53 UAH 

przysługujące 
Emitentowi. 2. 
Prawo zastawu 

o wartości 179 44
9,53 UAH 

przysługujące 
Emitentowi oraz 

PF Rosana. 
96. 

Pieprzyk Rogatyń 
sp. z o.o. 

ELEWATOR 
CZERPAKOWY EС8 

18,00M 
107 669,72 

UAH 
Wyposażenie 

wytwórni 

1. Prawo zastawu 
o wartości 107 
669,72 UAH 

przysługujące 
Emitentowi. 2. 
Prawo zastawu 

o wartości 
107 669,72 UAH 
przysługujące PF 

Rosana. 
97. 

Pieprzyk Rogatyń 
sp. z o.o. 

ELEWATOR 
CZERPAKOWY EС8 

9,00M 
53 834,86 UAH Wyposażenie 

wytwórni 

1. Prawo zastawu 
o wartości 53 
834,86 UAH 

przysługujące 
Emitentowi. 2. 
Prawo zastawu 

o wartości 
53 834,86 UAH 

przysługujące PF 
Rosana. 

98. Pieprzyk Rogatyń 
sp. z o.o. 

CIĄGNIK ROLNICZY 2003 
ROKU PRODUKCJI, TYP 42 248,92 UAH Działalność 

rolnicza 
Prawo zastawu o 

wartości 
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1634, MODEL URSUS 48 069,90 UAH 
przysługujące PF 

Rosana 
99. 

Pieprzyk Rogatyń 
sp. z o.o. 

ŁADOWARKA KOŁOWA 
2005, TYP 535-125, 

MODEL JCB 
115 042,10 

UAH 
Działalność 

rolnicza 

Prawo zastawu o 
wartości 

130 892,29 UAH 
przysługujące PF 

Rosana 
100. 

Pieprzyk Rogatyń 
sp. z o.o. 

KULTYWATOR HORSCH 
TIGER 

263 753,20 
UAH 

Działalność 
rolnicza 

Prawo zastawu o 
wartości 

300 092,53 UAH 
przysługujące PF 

Rosana 
101. 

Pieprzyk Rogatyń 
sp. z o.o. 

ŁAŃCUCH 
TRANSPORTOWY .RL5 

24-39,7 
48 380,00 UAH Wyposażenie 

wytwórni 

1. Prawo zastawu 
o wartości 48 
380,00 UAH 

przysługujące 
Emitentowi. 2. 
Prawo zastawu 

o wartości 
48 380,00 UAH 
przysługujące 

Emitentowi oraz 
PF Rosana. 

102. 
Pieprzyk Rogatyń 

sp. z o.o. 
ŁAŃCUCH 

TRANSPORTOWY .RL5 
26-36,7 

46 317,91 UAH Wyposażenie 
wytwórni 

Prawo zastawu 
o wartości 46 
317,91 UAH 

przysługujące 
Emitentowi 

103. 

Pieprzyk Rogatyń 
sp. z o.o. 

ŁAŃCUCH 
TRANSPORTOWY .RL5 

28-12,7 
24 269,31 UAH Wyposażenie 

wytwórni 

1. Prawo zastawu 
o wartości 24 
269,31 UAH 

przysługujące 
Emitentowi. 2. 
Prawo zastawu 

o wartości 
24 269,31 UAH 

przysługujące PF 
Rosana. 

104. 

Pieprzyk Rogatyń 
sp. z o.o. 

ŁAŃCUCH 
TRANSPORTOWY .10 

11,50М 
40 951,30 UAH Wyposażenie 

wytwórni 

1. Prawo zastawu 
o wartości 40 
951,30 UAH 

przysługujące 
Emitentowi. 2. 
Prawo zastawu 

o wartości 
40 951,30 UAH 

przysługujące PF 
Rosana.

105. 

Pieprzyk Rogatyń 
sp. z o.o. 

ŁAŃCUCH 
TRANSPORTOWY .12B 

15,0М 
53 489,76 UAH Wyposażenie 

wytwórni 

1. Prawo zastawu 
o wartości 53 
489,76 UAH 

przysługujące 
Emitentowi. 2. 
Prawo zastawu 

o wartości 
53 489,76 UAH 

przysługujące PF 
Rosana. 

106. 

Pieprzyk Rogatyń 
sp. z o.o. 

ŁAŃCUCH 
TRANSPORTOWY 

.12А20,50М 
73 160,19 UAH Wyposażenie 

wytwórni 

1. Prawo zastawu 
o wartości 73 
160,19 UAH 

przysługujące 
Emitentowi. 2. 
Prawo zastawu 

o wartości 
73 160,19 UAH 

przysługujące PF 
Rosana.
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107. 

Pieprzyk Rogatyń 
sp. z o.o. 

ŁAŃCUCH 
TRANSPORTOWY 

.14B27,70М 
98 697,24 UAH Wyposażenie 

wytwórni 

1. Prawo zastawu 
o wartości 98 
697,24 UAH 

przysługujące 
Emitentowi. 2. 
Prawo zastawu 

o wartości 
98 697,24 UAH 

przysługujące PF 
Rosana. 

108. 

Pieprzyk Rogatyń 
sp. z o.o. 

ŁAŃCUCH 
TRANSPORTOWY 

.14Ŕ21,00Ě 
74 885,67 UAH Wyposażenie 

wytwórni 

1. Prawo zastawu 
o wartości 74 
885,67 UAH 

przysługujące 
Emitentowi. 2. 
Prawo zastawu 

o wartości 
74 885,67 UAH 

przysługujące PF 
Rosana. 

109. 

Pieprzyk Rogatyń 
sp. z o.o. 

ŁAŃCUCH 
TRANSPORTOWY .16 

3,00М 
10 697,95 UAH Wyposażenie 

wytwórni 

1. Prawo zastawu 
o wartości 10 
697,95 UAH 

przysługujące 
Emitentowi. 2. 
Prawo zastawu 

o wartości 
10 697,95 UAH 

przysługujące PF 
Rosana. 

110. 

Pieprzyk Rogatyń 
sp. z o.o. 

ŁAŃCUCH 
TRANSPORTOWY .18 

9,20М 
32 807,06 UAH Wyposażenie 

wytwórni 

1. Prawo zastawu 
o wartości 32 
807,06 UAH 

przysługujące 
Emitentowi. 2. 
Prawo zastawu 

o wartości 
32 807,06 UAH 

przysługujące PF 
Rosana. 

111. 

Pieprzyk Rogatyń 
sp. z o.o. 

ŁAŃCUCH 
TRANSPORTOWY 

.24А23,70М 
169 326,74 

UAH 
Wyposażenie 

wytwórni 

1. Prawo zastawu 
o wartości 169 
326,74 UAH 

przysługujące 
Emitentowi. 2. 
Prawo zastawu 

o wartości 
169 326,74 UAH 
przysługujące PF 

Rosana. 
112. 

Pieprzyk Rogatyń 
sp. z o.o. 

ŁAŃCUCH 
TRANSPORTOWY .29 

41,80М 
145 204,58 

UAH 
Wyposażenie 

wytwórni 

1. Prawo zastawu 
o wartości 145 
204,58 UAH 

przysługujące 
Emitentowi. 2. 
Prawo zastawu 

o wartości 
145 204,58 UAH 
przysługujące PF 

Rosana. 
113. 

Pieprzyk Rogatyń 
sp. z o.o. 

ŁAŃCUCH 
TRANSPORTOWY .6 

10,27М 
73 160,19 UAH Wyposażenie 

wytwórni 

1. Prawo zastawu 
o wartości 73 
160,19 UAH 

przysługujące 
Emitentowi. 2. 
Prawo zastawu 

o wartości 
73 160,19 UAH 
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przysługujące PF 
Rosana. 

114. 

Pieprzyk Rogatyń 
sp. z o.o. 

ŁAŃCUCH 
TRANSPORTOWY .RL5 29 151,17 UAH Wyposażenie 

wytwórni 

1. Prawo zastawu 
o wartości 29 
151,17 UAH 

przysługujące 
Emitentowi. 2. 
Prawo zastawu 

o wartości 
29 151,17 UAH 

przysługujące PF 
Rosana. 

115. 

Pieprzyk Rogatyń 
sp. z o.o. 

ŁAŃCUCH 
TRANSPORTOWY .RL8 23 709,59 UAH Wyposażenie 

wytwórni 

1. Prawo zastawu 
o wartości 23 
709,59 UAH 

przysługujące 
Emitentowi. 2. 
Prawo zastawu 

o wartości 
23 709,59 UAH 

przysługujące PF 
Rosana. 

116. 

Pieprzyk Rogatyń 
sp. z o.o. 

ŁAŃCUCH 
TRANSPORTOWY  

17,66М 
62 968,38 UAH Wyposażenie 

wytwórni 

1. Prawo zastawu 
o wartości 62 
968,38 UAH 

przysługujące 
Emitentowi. 2. 
Prawo zastawu 

o wartości 
62 968,38 UAH 

przysługujące PF 
Rosana. 

117. 

Pieprzyk Rogatyń 
sp. z o.o. 

ŁAŃCUCH 
TRANSPORTOWY 3 

4,80М 
17 116,72 UAH Oczyszczenie 

ziarna 

1. Prawo zastawu 
o wartości 17 
116,72 UAH 

przysługujące 
Emitentowi. 2. 
Prawo zastawu 

o wartości 
17 116,72 UAH 

przysługujące PF 
Rosana. 

118. 

Pieprzyk Rogatyń 
sp. z o.o. 

MASZYNA DO 
CZYSZCZENIA ZIARNA 

870 509,72 
UAH 

Oczyszczenie 
ziarna 

1. Prawo zastawu 
o wartości 870 
509,72 UAH 

przysługujące 
Emitentowi.  2. 
Prawo zastawu 

o wartości 
870 509,72 UAH 
przysługujące PF 

Rosana. 
119. 

Pieprzyk Rogatyń 
sp. z o.o. 

DŹWIG WIADROWY 
ED12 29 035,34 UAH Wytwórcze 

wyposażenie 

Prawo zastawu o 
wartości  

29 035,34 UAH 
przysługujące PF 

Rosana 
120. Pieprzyk Rogatyń 

sp. z o.o. PŁUG KVERNELAND 33 245,32 UAH Działalność 
rolnicza Brak 

121. Pieprzyk Rogatyń 
sp. z o.o. 

ROZRZUTNIK GNOJU 
TSW 52105 

252 447,70 
UAH 

Działalność 
rolnicza Brak 

122. 
Pieprzyk Rogatyń 

sp. z o.o. 
ROZRZUTNIK GNOJU 

TEBBE 24250 
222 316,50 

UAH 
Działalność 

rolnicza 

Prawo zastawu o 
wartości  

252 946,75 UAH 
przysługujące PF 

Rosana 
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123. 
Pieprzyk Rogatyń 

sp. z o.o. 
ROZRZUTNIK GNOJU 

TEBBE 24251 
220 398,90 

UAH 
Działalność 

rolnicza 

Prawo zastawu o 
wartości 

250 764,96 UAH 
przysługujące PF 

Rosana 
124. Pieprzyk Rogatyń 

sp. z o.o. 
ROZRZUTNIK GNOJU 

STRAUTMAN 
264 975,60 

UAH 
Działalność 

rolnicza Brak 

125. 
Pieprzyk Rogatyń 

sp. z o.o. 
ROZPODZIELCZY 
MECHANIZM DO 

SIEWNIKA 
28 318,27 UAH Działalność 

rolnicza 

Prawo zastawu o 
wartości 

51 295,34 UAH 
przysługujące 

Universal Bank 
126. 

Pieprzyk Rogatyń 
sp. z o.o. 

CIĄGNIK JOHN DEERE 
6820 

297 369,70 
UAH 

Działalność 
rolnicza 

Prawo zastawu o 
wartości 

338 340,57 UAH 
przysługujące PF 

Rosana 
127. 

Pieprzyk Rogatyń 
sp. z o.o. 

CIĄGNIK JOHN DEERE 
8130 

610 459,10 
UAH 

Działalność 
rolnicza 

Prawo zastawu o 
wartości 

694 566,75 UAH 
przysługujące PF 

Rosana 
128. Pieprzyk Rogatyń 

sp. z o.o. SIEWNIK «HORSH» 150 622 UAH Działalność 
rolnicza Brak 

129. 

Pieprzyk Rogatyń 
sp. z o.o. SUSZARNIA GAZOWA 1 404 306 UAH Suszenie ziarna 

Prawo zastawu o 
wartości 

1 597 788,22 
UAH 

przysługujące PF 
Rosana 

130. 
PF Rosana SAMOCHÓD IVECO 

DAILY 60 
438 768,22 

UAH Przewóz produkcji Brak 

131. 
PF Rosana SAMOCHÓD REF 

CHEREAU 403 797,8 UAH Przewóz produkcji Brak 

132. 
PF Rosana SAMOCHÓD Mercedes 

Sprinter 
336 996,53 

UAH Przewóz produkcji Brak 

133. 
PF Rosana SAMOCHÓD IVECO 

DAILY65C 
318 974,97 

UAH Przewóz produkcji Brak 

134. 
PF Rosana URZĄDZENIE DO 

ZDEJMOWANIA SKÓR 
318 038,58 

UAH Produkcja Brak 

135. 
PF Rosana KOCIOŁ THC 20/14 298 518,51 

UAH Gotowanie mięsa Brak 

136. 
PF Rosana KLIPSOWNICA 291 482,54 

UAH Klipsowanie mięsa Brak 

137. 
PF Rosana NATRYSKIWARKA 

PRÓŻNIOWA 
259 322,29 

UAH 
Napełnianie 

otoczek Brak 

138. 
PF Rosana LODÓWKA SKLEPOWA 

WCHGP (SZUWAR) 
225 705,78 

UAH 
Urządzenia 
handlowe Brak 

139. 
PF Rosana SAMOCHÓD IVECO 

DAILY 50 
199 097,88 

UAH Przewóz produkcji Brak 

140. 
PF Rosana URZĄDZENIE 

TERMICZNE OPTIFORM 
172 773,54 

UAH 
Obróbka termiczna 
gotowej produkcji Brak 

141. 
PF Rosana 

STACJA 
KOMPUTEROWA W 

401168 
161 548,32 

UAH 
Utworzenie 
ciśnienia Brak 
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142. 
PF Rosana SAMOCHÓD Skoda 

Octavia 
120 208,02 

UAH Transport Brak 

143. 
PF Rosana 

URZĄDZENIA DO 
PODWIESZANIA 

(SZUWAR) 
119 258,30 

UAH 
Urządzenia 
handlowe Brak 

144. 
PF Rosana 

URZĄDZENIE 
TERMICZNE 

UNIWERSALNE 
NOWOTER 

111 379,27 
UAH 

Obróbka termiczna 
gotowej produkcji Brak 

145. 
PF Rosana KUTER 107 695,44 

UAH Produkcja Brak 

146. 
PF Rosana KOMPLET URZĄDZEŃ 

TERMICZNYCH 
104 548,57 

UAH Produkcja Brak 

147. 
PF Rosana URZĄDZENIA 

TERMICZNE SZUWAR 95 938,30 UAH Urządzenia 
handlowe Brak 

148. 
PF Rosana KRAJALNICA 73 843,87 UAH Produkcja Brak 

149. 
PF Rosana KOCIOŁ PAROWY 73 653,93 UAH Obróbka termiczna 

gotowej produkcji Brak 

150. 
PF Rosana TRAILOR 68 853,18 UAH Transport Brak 

151. 
PF Rosana LODÓWKA (MPK) 66 791,43 UAH Produkcja Brak 

152. 
PF Rosana SEPARATOR HERKULES 

CNV 180 56 989,77 UAH Produkcja Brak 

153. 
PF Rosana CIĄGNIK IVECO 440E4 53 715,04 UAH Produkcja Brak 

154. 
PF Rosana MASKOWNICA 

PRÓŻNIOWA MA 1000 49 678,30 UAH Produkcja Brak 

155. 
PF Rosana KOCIOŁ NOWOTERM 47 280,07 UAH Obróbka termiczna 

gotowej produkcji Brak 

156. 
PF Rosana NASTRZYKIWARKA 

PRÓŻNIOWA 40003-280 42 179,13 UAH Produkcja Brak 

157. 
PF Rosana NASTRZYKIWARKA 

PRÓŻNIOWA RYSKO 400 41 992,45 UAH Produkcja Brak 

158. 
PF Rosana OPARZELNIK DO 

ODSZCZECINIANIA 40 650,24 UAH Obróbka półtusz Brak 

159. 
PF Rosana URZĄDZENIE DO 

ZDEJMOWANIA SKÓR 34 796,36 UAH Zdejmowanie skóry 
z półtusz Brak 

160. 
PF Rosana PAKOWARKA C 500 33 664,21 UAH Pakowanie 

produkcji Brak 

161. 
PF Rosana PIŁA EFA SB 322E (1/2 

ROZC.) 31 824,33 UAH Rozcinanie półtusz Brak 

162. 
PF Rosana SZPRYCA-INJEKTOR 

MH- 120 31 691,32 UAH Napełnianie 
otoczek Brak 

163. 
PF Rosana KUTER DO FARSZU 

SPOMASZ M-450 30 577,83 UAH Produkcja Brak 

164. 
PF Rosana RAMA DO WĘDZENIA 28 125,75 UAH Produkcja Brak 
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165. 
PF Rosana 

KOMPLET MEBLI 
PRODUKCYJNYCH 

STALOWYCH 
26 469,61 UAH Produkcja Brak 

166. 
PF Rosana KLIPSOWNICA 

PODWÓJNA A 700 25 610,01 UAH Produkcja Brak 

167. 
PF Rosana TERMODRUKARKA GLP-

80 25 582,75 UAH 
Przygotowywanie 

nadruków na 
otoczkach 

Brak 

168. 
PF Rosana LODÓWKA (SZUWAR, 

KIEŁBASY) 23 602,91 UAH Produkcja Brak 

169. 
PF Rosana WYSTAWA „KAROL 2 

„SZUWAR 22 549,73 UAH Urządzenia 
handlowe Brak 

170. Rogatyńska 
Mieszalnia Pasz Samochód KAMAZ 1 160,00 UAH  Potrzeby 

produkcyjne Brak 

Źródło: Emitent 
 
Pozostałe spółki z Grupy Kapitałowej z siedzibą na Ukrainie nie posiadają żadnych istotnych rzeczowych 
aktywów trwałych. 
 
4. Informacje dotyczące planowanych znaczących rzeczowych aktywów trwałych w odniesieniu do 

Emitenta oraz spółek z Grupy Kapitałowej 
 
Emitent planuje rozbudowę działu rozbioru w zakładzie w Grąbkowie, co pozwoli na centralizację rozbioru półtusz 
w ramach Grupy PKM Duda. Inwestycja  ta ma zostać sfinansowana ze środków własnych. W ramach projektu 
w 2010 r. zostaną rozbudowane: hala rozbioru, chłodnia oraz magazyny logistyczne (kwota 5-7 mln zł). W 2011 r. 
planuje się zakup i instalację nowoczesnych linii rozbioru, porcjowania oraz pakowania mięsa, oraz 
specjalistycznego systemu informatycznego (wagowo-etykietującego oraz do zarządzania masą towarową) za 
kwotę 7-15 mln złotych.  
Centralizacja rozbioru w jednym zakładzie i likwidacja działalności rozbiorowej w pozostałych lokalizacjach innych 
spółek z Grupy PKM Duda pozwoli m.in. na:  

− oszczędności w kosztach pracy (znacząco mniejszy koszt rozbioru na kilogram produktu w zakładzie 
w Grąbkowie w porównaniu do obecnych lokalizacji rozbioru CM Makton i Stół Polski); 

− uzyskanie wolnych powierzchni poprodukcyjnych, na których będzie możliwy znaczny wzrost sprzedaży 
grupy dystrybucyjnej Makton (cash and carry, aktywna dystrybucja oraz obsługa segmentu HORECA) 
i przetwórczej Stół Polski (zakład Ciechanowiec); 

− lepsze zarządzanie masą towarową; 

− obniżenie kosztów produkcji dzięki uzyskaniu efektów skali poprzez skupienie rozbioru w jednym 
zakładzie; 

− poprawę jakości produktów i wzrost uzysków produkcyjnych; 

− obniżkę kosztów transportu i logistyki, polepszenie gospodarki magazynowej; 

− uzyskanie dodatkowej marży w łańcuchu wartości – marży rozbiorowej; 

− dywersyfikację rynku dla produkcji rzeźnianej; 

− przejęcie rynku zaopatrzenia małych i średnich przetwórni używających jako surowca półfabrykatów. 
 
Spółki z Grupy Kapitałowej nie planują nabycia znaczących aktywów trwałych.  
Jednocześnie Emitent zastrzega sobie możliwość zmiany ww. planu inwestycyjnego, w przypadku gdyby 
realizacja wskazanych powyżej inwestycji okazała się niemożliwa lub niecelowa bądź wystąpiłyby 
nieprzewidziane zjawiska, których zaistnienie w świetle zakładanych planów inwestycyjnych mogłoby negatywnie 
wpłynąć na działalność Grupy Kapitałowej. Emitent nie jest w stanie wykluczyć, że zakładane przez Emitenta na 
dzień zatwierdzenia niniejszego Prospektu cele inwestycyjne ulegną zmianie.  
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7.2.13.2.1.  Badania i rozwój 
 
Emitent nie prowadzi typowych badań nad rozwojem nowych produktów. Nakłady, jakie Emitent historycznie 
ponosił na wprowadzanie do oferty nowych produktów, były związane głównie z badaniami rynku, uzyskaniem 
niezbędnych pozwoleń i certyfikatów oraz wyprodukowaniem serii próbnej. Skala tych wydatków nie była istotna 
i w całości była księgowana w koszty bieżącego okresu. 
 
7.2.13.4. Opis zagadnień i wymogów związanych z ochroną środowiska  
 
1. Emitent 
 
Poniższa tabela przedstawia wszystkie obowiązujące decyzje administracyjne z zakresu ochrony środowiska 
posiadane przez Emitenta: 
 

Lp. Numer i data 
wydania decyzji Organ wydający Obszar obowiązywania Przedmiot  

1. OS. 6223-7/09 
14 września 2009 r. 

Starosta Rawicki  
 

Oczyszczalnia ścieków w 
miejscowości Grąbkowo, 

gmina Jutrosin 

Decyzja w sprawie udzielenia Emitentowi pozwolenia 
wodnoprawnego na odprowadzanie do rzeki Orli oczyszczonych 
ścieków przemysłowych z ubojni położonej w miejscowości 
Grąbkowo 73, gmina Jutrosin. 
 
Decyzja określa wymogi co do właściwości wprowadzanych 
ścieków. 
 
Pozwolenie jest ważne do dnia 30 września 2011 roku. 
 

2. AB. 7351-342/09 
16 lipca 2009 r. 

Starosta Rawicki  
 

Oczyszczalnia ścieków w 
miejscowości Grąbkowo, 

gmina Jutrosin 

Decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca 
Emitentowi pozwolenia na budowę i na rozbudowę mechaniczno-
chemiczno-biologicznej oczyszczalni ścieków na terenie zakładu 
Emitenta. 
 
Decyzja nakłada na Emitenta obowiązek przestrzegania warunków 
związanych z zachowaniem bezpieczeństwa przy budowie.  
 

3. 
BUA. 7633- 
DŚ/01/2009 

7 lipca 2009 r. 
Burmistrz Miasta i 
Gminy w Jutrosinie 

Oczyszczalnia ścieków w 
miejscowości Grąbkowo, 

gmina Jutrosin 

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 
przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i przebudowie 
mechaniczno-chemiczno-biologicznej oczyszczalni ścieków na 
terenie zakładu Emitenta.  
 

4. OS.7648-24/09 
17 czerwca 2009 r. Starosta Rawicki  Myjnia w miejscowości 

Grąbkowo, gmina Jutrosin 

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów poza instalacją IPPC, tj. dla 
instalacji pomocniczych (oczyszczalnia ścieków, myjnia 
samochodów żywca, myjnia samochodów dostawczych mięsa, 
warsztaty, budynek administracyjny, sklep firmowy mięsno-
spożywczy i stacja paliw).  
Na podstawie decyzji Emitent uzyskał zezwolenie na prowadzenie 
działalności w zakresie odzysku odpadów, z zachowaniem 
warunków: 
Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów, 
w ilości 50 MG/rok. 
Miejsce odzysku odpadów – Oddział Grąbkowo, Grąbkowo 73, 
63-930 Jutrosin. 
Dopuszczona metoda odzysku odpadów o kodzie 17 01 01 – R14. 
Inne działania polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub 
w części – poprzez wykorzystywanie odpadów do utwardzania 
powierzchni terenów. 
 
Decyzja jest ważna do dnia 31 maja 2019 roku. 
 

5. OS. 6223-31/09 
26 lutego 2009 r. Starosta Rawicki 

Oczyszczalnia ścieków w 
miejscowości Grąbkowo, 

gmina Jutrosin 

Decyzja w przedmiocie umorzenia  postępowania w sprawie 
udzielenia Emitentowi pozwolenia wodnoprawnego na 
odprowadzanie ścieków z zakładowej oczyszczalni ścieków do 
rowu Sz-I-II*. 
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6. OS. 6223-28/08 
13 lutego 2009 r. Starosta Rawicki  

Działka nr 130 
w miejscowości Grąbkowo, 

gmina Jutrosin 

Decyzja w sprawie udzielenia Emitentowi pozwolenia 
wodnoprawnego na odprowadzanie jednym wylotem 
kanalizacyjnym do rowu melioracyjnego SZ-I-11 w km 1+485 
ścieków opadowych lub roztopowych z terenu zakładu położonego 
w miejscowości Grąbkowo 73, gmina Jutrosin.  
 
Pozwolenie jest ważne do dnia 20 lutego 2019 roku. 
 

7. OS.6223-31/08  
8 stycznia 2009 r. Starosta Rawicki  

Działki nr 125/17 i 125/21 
w miejscowości Grąbkowo, 

gmina Jutrosin 

Decyzja w sprawie udzielenia Emitentowi pozwolenia 
wodnoprawnego na wykonanie na działce nr 125/17 
w miejscowości Grąbkowo niecki infiltracyjnej wód opadowych, 
dwóch wylotów kanalizacji deszczowej do ww. niecki infiltracyjnej. 
Odprowadzanie do niecki infiltracyjnej ścieków opadowych 
i roztopowych z projektowanych na działkach o nr 125/17 i 125/21 
w m. Grąbkowo parkingów samochodowych i dróg dojazdowych, 
myjni samochodowej  na działce nr 125/17. 
 
Pozwolenie jest ważne do dnia 5 stycznia 2019 roku.  
 

8. 65/2007 
4 lipca 2008 r. 

Burmistrz Miasta i 
Gminy Jutrosin 

Działka gruntu nr 125/13 
położona w miejscowości 
Grąbkowo, gmina Jutrosin 

Decyzja o warunkach dla inwestycji obejmującej rozbudowę 
mechaniczno-chemiczno-biologicznej oczyszczalni ścieków 
określa m.in.: 
− rodzaj i funkcje zabudowy oraz  
− warunki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania 

terenu, 
− ustalenia dotyczące ochrony środowiska, przyrody 

i krajobrazu, 
− ustalenia dotyczące obsługi w zakresie infrastruktury 

technicznej, 
− wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich. 

9. OS. 7647-10-1/05 
6 listopada 2007 r. 

Starosta Rawicki  
 

Ubojnia trzody chlewnej 
w miejscowości Grąbkowo, 

gmina Jutrosin 

Pozwolenie zintegrowane dla instalacji do uboju zwierząt  
obejmujące: 
− wprowadzania gazów i pyłów do powietrza,  
− wytwarzania odpadów,  
− emitowania hałasu do środowiska. 
 
Pozwolenie określa m.in.: 
− rodzaj i parametry instalacji, 
− warunki wprowadzania do środowiska substancji i energii, 

w tym: ilość, stan i skład ścieków odprowadzanych 
z instalacji, warunki wytwarzania i sposoby postępowania 
z odpadami, warunki emisji hałasu do środowiska, 

− zakres i sposób monitorowania procesów technologicznych, 
pomiary i ewidencjonowanie wielkości emisji. 

 
Pozwolenie nakłada na Emitenta m.in. obowiązek: 
− przestrzegania warunków wprowadzania do środowiska 

gazów, pyłów, emisji hałasu, wytwarzania odpadów oraz 
miejsca i sposobu ich magazynowania,  

− prowadzenia monitoringu hałasu, gospodarki odpadami oraz 
procesów technologicznych, 

− przekazywania informacji i danych z zakresu  monitoringu. 
 
Pozwolenie ważne do dnia 31 października 2017 r. 
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10. 09/2007 
21 września 2007 r. 

Burmistrz Miasta i 
Gminy Jutrosin 

Działki gruntu nr 125/13 
i nr 125/12 położone 

w miejscowości Grąbkowo, 
gmina Jutrosin 

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 
przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładowej bazy paliw. 
 
Decyzja określa m.in.: 
− rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia oraz miejsce jego 

realizacji,  
− warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji 

przedsięwzięcia, 
− wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do 

uwzględnienia w projekcie budowlanym. 
 

Decyzja nakłada na Emitenta m.in. obowiązek: 
− zorganizowania monitoringu wód podziemnych zgodnie 

z decyzją Starosty Rawickiego ZN: OS.752-08/07 z dnia 
16 lipca 2007 r., 

− uregulowania stanu formalno-prawnego w zakresie 
gospodarki odpadami przed rozpoczęciem eksploatacji 
przedsięwzięcia, 

− stosowania w projektowanym i prowadzonym przedsięwzięciu 
rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych 
zapewniających dotrzymywanie standardów jakości 
środowiska. 

11. OS.6223-20/07 
 24 lipca 2007 r. 

Starosta Rawicki  
 

Parking samochodowy 
działka nr 137/2   

w miejscowości Grąbkowo, 
gmina Jutrosin 

Pozwolenie wodnoprawne na:
− wykonanie urządzeń wodnych objętych pozwoleniem, 
− odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych z parkingu 

samochodowego (oznaczonej w pozwoleniu ilości).  
 

Pozwolenie nakłada na Emitenta m.in. obowiązek: 
− wykonania urządzeń wodnych objętych pozwoleniem, 
− wykonywania przeglądów eksploatacyjnych urządzeń 

wodnych. 
 
Termin ważności pozwolenia upływa w dniu 31 lipca 2017 r. 

12. OŚ-6223/29/04/2006 
4 grudnia 2006 r. Starosta Krotoszyński Chłodnia składowa w 

Kobylinie Starym 

Pozwolenie wodnoprawne na:
− szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania 

oczyszczonych ścieków z zanieczyszczonej powierzchni 
szczelnej terenu przemysłowego Chłodni Składowej oraz wód 
opadowych i roztopowych z powierzchni dachowej Chłodni 
Składowej, 

− wykonanie urządzeń wodnych (przebudowa rowu melioracji 
szczegółowej). 

 
Pozwolenie określa dopuszczalne stężenia zanieczyszczeń 
w odprowadzanych oczyszczonych ściekach. 
 
Pozwolenie nakłada na Emitenta m.in. obowiązek: 
− utrzymywania w należytym stanie technicznym urządzeń 

służących do odprowadzania i oczyszczania ścieków i wód 
opadowych i roztopowych, 

− ponoszenia kosztów konserwacji rowu melioracji 
szczegółowej na odcinku 500 m na rzecz Gminnej Spółki 
Wodnej w Kobylinie w wysokości 100%, 

− dokonywania przeglądów eksploatacyjnych urządzeń 
oczyszczających. 

 
 Pozwolenie ważne do dnia 4 grudnia 2016 r. 

13. OŚ-7632/102/10/2002 
24 czerwca 2002 r. 

Starosta Rawicki  
 

Mroźnia Składowa w 
Kobylinie Starym 

Decyzja w sprawie zatwierdzenia programu gospodarki odpadami 
niebezpiecznymi określająca rodzaje i ilości odpadów 
niebezpiecznych dopuszczonych do wytworzenia w ciągu roku. 
 
Decyzja nakłada na Emitenta m.in. obowiązek: 
− przekazywania odpadów niebezpiecznych firmom 

posiadającym stosowne zezwolenia na odbiór, transport lub 
unieszkodliwianie odpadów, 

− magazynowania odpadów niebezpiecznych zgodnie 
z przepisami ochrony środowiska. 

 
Termin ważności decyzji upływa w dniu 31 grudnia 2012 roku. 

*Postępowanie umorzono na podstawie wycofania przez Emitenta wniosku o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego w dniu 9 stycznia 2009 r., ponieważ 
zaprzestano odprowadzania ścieków przemysłowych z oczyszczalni ścieków Sz-I-II, które w I półroczu 2009 r. odprowadzane były na podstawie pozwolenia 
wodnoprawnego udzielonego przez Starostę Rawickiego decyzją z dnia 10.07.2008 r. (OS.6223-15/08), a aktualnie są odprowadzane na podstawie 
pozwolenia wodnoprawnego udzielonego przez Starostę Rawickiego decyzją z dnia 14 września 2009 r. (OS. 6223-7/09). 
Źródło: Emitent 
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Na dzień zatwierdzenia prospektu Emitent uiszcza opłatę podwyższoną za drugie półrocze 2009 r. za 
odprowadzanie ścieków do rzeki Orli, do momentu zakończenia rozbudowy oczyszczalni ścieków w miejscowości 
Grąbkowo, gmina Jutrosin, tj. odprowadzania ścieków z nowego ciągu technologicznego. 
 
Ponadto Emitent zobowiązany jest do uiszczania opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, za 
wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza oraz za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi.   
 
 
2. Spółki z Grupy Kapitałowej  
 
Niektóre spółki z Grupy Emitenta prowadzą działalność w zakresie hodowli bydła i trzody chlewnej, produkcji, 
sprzedaży mięsa i wyrobów mięsnych, która oddziałuje na środowisko naturalne. Opis obowiązujących decyzji 
administracyjnych z zakresu ochrony środowiska, którymi dysponują spółki z Grupy Emitenta został 
przedstawiony poniżej. 
 
 
 
2.1. CM Makton S.A.  
 

Lp. Numer i data 
wydania decyzji Organ wydający Obszar obowiązywania Przedmiot 

1. WS-05.MS.7635-
734/09 

17 lipca 2009 r. 

Prezydent Miasta 
Krakowa 

Centrum Mięsne Makton 
S.A. Oddział w Krakowie 

Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa (topola mieszańcowa 
o obw. pnia 189 cm) z terenu ul. Cystersów 22 (dz. Nr 402/1 obr. 
5 Śródm.).  

2. WS-06.CJ.7661-
32/09 

15 czerwca 2009 r. 

Prezydent Miasta 
Krakowa 

Centrum Mięsne Makton 
S.A. Oddział w Krakowie 

Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami 
niebezpiecznymi dla Centrum Mięsnego MAKTON S.A. z 
siedzibą w Warszawie przy ul. Kłobuckiej 25 (REGON: 
012374330) – wytwarzanymi na terenie oddziału zlokalizowanego 
w Krakowie przy ul. Cystersów 22, określająca rodzaje i ilości 
odpadów niebezpiecznych dopuszczonych do wytworzenia w 
ciągu roku. 

3. 
GO-10.MS.7670-

15/05 
30 grudnia 2005 r. 

 

Prezydent Miasta 
Krakowa 

Centrum Mięsne Makton 
S.A. Oddział w Krakowie Decyzja określająca dopuszczalny poziom hałasu poza zakładem.  

Źródło: Emitent 
 
W związku z działalnością w zakresie produkcji, sprzedaży mięsa i wyrobów mięsnych CM Makton S.A. jako 
wytwórca odpadów niebezpiecznych i odpadów innych niż niebezpieczne zobowiązany jest do przedkładania 
Marszałkowi Województwa informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania 
wytworzonymi odpadami (obiekty zlokalizowane w Warszawie oraz Krakowie). Ponadto spółka ta zobowiązana 
jest do uiszczania opłat za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza (lokalizacja Warszawa). 
 
2.2. Stół Polski sp. z o.o. 
 

Lp. Numer i data 
wydania decyzji Organ wydający Obszar obowiązywania Przedmiot 

1. RA.6223-2/09 
2 marca 2009 r. 

Starosta Powiatowy 
w Wysokiem 

Mazowieckiem 

Stół Polski sp. z o.o – 
zakład produkcyjny 

w Ciechanowcu 

Decyzja zmieniająca pozwolenie wodnoprawne Starosty 
Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem nr Ra.6223-6/05 z 
10 czerwca 2005 r.  na szczególne korzystanie z wód – pobór wód 
podziemnych z ujęcia własnego położonego na terenie posesji 
w Ciechanowcu. 

2. RA.6223-24/08 
3 listopada 2008 r. 

Starosta Powiatowy 
w Wysokiem 

Mazowieckiem 

Stół Polski sp. z o.o – 
zakład produkcyjny 

w Ciechanowcu 

Decyzja zmieniająca pozwolenie wodnoprawne Starosty 
Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem nr RA.6223-8/07 z dnia 
8 maja 2007 r. w zakresie dopuszczalnego stężenia substancji 
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego w ściekach. 
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3. RA.6223-8/07 
8 maja 2007 r. 

Starosta Powiatowy 
w Wysokiem 

Mazowieckiem 

Stół Polski sp. z o.o – 
zakład produkcyjny 

w Ciechanowcu 

Decyzja zmieniająca pozwolenie wodnoprawne Starosty 
Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem nr RA.6223-7/06 z dnia 
6 grudnia 2006 r. w zakresie dopuszczalnego stężenia substancji 
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego w ściekach. 

4. RA.6223-7/06 
6 grudnia 2006 r. 

Starosta Powiatowy 
w Wysokiem 

Mazowieckiem 

Stół Polski sp. z o.o – 
zakład produkcyjny 

w Ciechanowcu 

Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie do urządzeń 
kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Robót Komunalnych FARE 
w Ciechanowcu ścieków zawierających substancje szczególnie 
szkodliwe dla środowiska wodnego. 
 
Pozwolenie m.in. określa: 
− warunki wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych 

w ilościach ustalonych w pozwoleniu, 
− rodzaj substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska 

wodnego, które mogą wchodzić w skład ścieków oraz  
stężenie tych substancji w ściekach. 

 
Pozwolenie zobowiązuje m.in. do: 
− prawidłowej eksploatacji i utrzymania w dobrym stanie 

technicznym urządzeń do gromadzenia, podczyszczania 
i odprowadzania ścieków, 

− prowadzenia pomiarów ilości i jakości ścieków. 
 

Termin ważności pozwolenia upływa w dniu 6 grudnia 2010 r. 

5. RA.7644-2/2006 
24 listopada 2006 r. 

Starosta Powiatowy 
w Wysokiem 

Mazowieckiem 

Stół Polski sp. z o.o – 
zakład produkcyjny 

w Ciechanowcu 

Decyzja udziela pozwolenia na wyprowadzanie do powietrza 
gazów i pyłów z instalacji technologicznej służącej do produkcji i 
dystrybucji mięsa surowego oraz wyrobów wędzonych, parzonych 
i gotowanych. 
 
Decyzja określa m.in.: 
− rodzaj i parametry instalacji istotne z punktu widzenia 

przeciwdziałania zanieczyszczeniom, 
− źródła powstania i miejsca wprowadzania gazów i pyłów do 

środowiska, 
− dopuszczalne ilości emisji zanieczyszczeń. 

 
Decyzja zobowiązuje m.in. do: 
− eksploatacji instalacji bez naruszania przepisów prawa, 
− wykonywania pomiarów emisji i ich przekazywania właściwym 

organom. 
 
Decyzja ważna do dnia 31 grudnia 2014 r. 

6. Ra.6223-6/05 
10 czerwca 2005 r. 

Starosta Powiatowy 
w Wysokiem 

Mazowieckiem 

Stół Polski sp. z o.o – 
zakład produkcyjny 

w Ciechanowcu 

Pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód –
pobór wód podziemnych z ujęcia własnego położonego na terenie 
posesji w Ciechanowcu. 
  
Pozwolenie m.in. określa: 
− warunki pobierania wody ze studni głębinowej na potrzeby 

produkcyjne zakładu w ilościach określonych w pozwoleniu, 
− urządzenia służące do poboru wody. 
 
Pozwolenie nakłada m.in. obowiązek: 
− wykonania urządzeń określonych w pozwoleniu, 
− wykonywania okresowych badań wody. 

 
Pozwolenie ważne do dnia 9 czerwca 2015 r. 
 

Źródło: Emitent 
 
Ponadto Stół Polski sp. z o.o. zobowiązany jest do uiszczania opłat za wprowadzanie gazów i pyłów 
do powietrza. 
 
 
2.3. Agroferm sp. z o.o. 
 

Lp. Numer i data 
wydania decyzji Organ wydający Obszar obowiązywania Przedmiot 
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1. 
PZ 68.1/2008 

DM-Ś/MM/7660-
31/80-II/08 

18 lutego 2008 r. 

Marszałek 
Województwa 

Dolnośląskiego 
* * 

 

2. 
PZ 68/2007 

SR.I.6619/W38/10/07  
10 stycznia 2007 r. 

Wojewoda 
Dolnośląski * 

Decyzja udzielająca pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie  
instalacji do chowu i hodowli trzody chlewnej, obejmująca: 
− wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza,  
− wytwarzanie odpadów,  
− emitowanie hałasu do środowiska. 
 
Decyzja określa m.in.: 
− rodzaj i parametry instalacji, 
− warunki wprowadzania do środowiska substancji i energii, 

w tym: ilość substancji dopuszczonych do wprowadzenia 
do powietrza, ilość, stan i skład ścieków odprowadzanych 
z instalacji, warunki wytwarzania i sposoby postępowania 
z odpadami, warunki emisji hałasu do środowiska oraz 
dopuszczalny poziom hałasu, 

− zakres i sposób monitorowania hałasu, wód opadowych 
wprowadzanych do wód powierzchniowych, odpadów jakości 
gleby. 

 
Pozwolenie nakłada m.in. obowiązek: 
− przestrzegania warunków wprowadzania do środowiska 

gazów, pyłów, emisji hałasu, wytwarzania odpadów oraz 
miejsca i sposobu ich magazynowania, sposobu 
gospodarowania nawozami naturalnymi,  

− prowadzenia monitoringu hałasu, gospodarki odpadami, wód 
opadowych, jakości gleby, 

− ewidencjonowania wyników przeprowadzanych pomiarów, ich 
przechowywania, przekazywania informacji i danych z 
zakresu monitoringu. 

 
Pozwolenie ważne do dnia 31 grudnia 2016 r. 
 

*dane objęte wnioskiem o zwolnienie z publikacji w Prospekcie  
Źródło: Emitent 
 
Ponadto Agroferm sp. z o.o. zobowiązana jest do uiszczania opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, za 
wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza oraz za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi.   
 
2.4. Polska Wołowina sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej 
 

Lp. Numer i data 
wydania decyzji Organ wydający Obszar obowiązywania Przedmiot 

1. OŚ.III.6223-17/2007 
7 listopada 2007 r. 

Starosta 
Czarnkowsko-

Trzcianecki 

Zakład Polska Wołowina
 w Hucie 

Decyzja zmieniająca decyzję Starosty Czarnkowsko-
Trzcianeckiego z dnia 2 lutego 2006 r. orzekającą o udzieleniu 
pozwolenia wodnoprawnego z zakresu szczegółowego 
korzystania z wód w zakresie ilości odprowadzanych wód 
deszczowych do ziemi. 

2. OŚ.III.6223/1/06 
2 lutego 2006 r. 

Starosta 
Czarnkowsko-

Trzcianecki 
Zakład Polska Wołowina  

w Hucie 

Pozwolenie wodnoprawne na:
−  szczególne korzystanie z wód obejmujące odprowadzanie 

wód deszczowych do ziemi w ilościach określonych w 
pozwoleniu oraz oczyszczonych ścieków spełniających 
określone wymogi; 

− budowę urządzeń wodnych określonych w pozwoleniu. 
 
Pozwolenie nakłada na Zakład Polska Wołowina  m.in. obowiązek: 
− prawidłowej eksploatacji i utrzymania w dobrym stanie 

technicznym urządzeń gospodarki wodno-ściekowej, 
− dokonywania przeglądów eksploatacyjnych urządzeń 

oczyszczających. 
 
 Pozwolenie na odprowadzanie wód ważne do dnia 31 stycznia 
2016 r., pozwolenie na budowę urządzeń wodnych ważne 
bezterminowo. 

Źródło: Emitent 
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Polska Wołowina nie prowadzi działalności produkcyjnej, jej działalność przejęły ZM DUDA, obecnie opłaty 
środowiskowe oraz informacje o wytwarzanych odpadach składa ZM DUDA. 
 
 
2.5. Hunter Wild sp. z o.o. 
 

Lp. Numer i data 
wydania decyzji Organ wydający Obszar obowiązywania Przedmiot 

1. 

TOŚ.6223/15/09 
18 maja 2009 r. Starosta Wałbrzyski Hunter Wild zakład 

produkcyjny w Wałbrzychu 

Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie do miejskiej sieci 
sanitarnej ścieków przemysłowych dla potrzeb zakładu przy ul. 
Wrocławskiej 83 w Wałbrzychu w ilościach i stężeniu określonych 
w pozwoleniu. 
 
Pozwolenie nakłada na Hunter Wild sp. z o.o.  m.in. obowiązek: 
− utrzymania w należytym stanie technicznym urządzeń 

podczyszczających, 
− prowadzenie systematycznego pomiaru jakości ścieków 

wprowadzanych do kanalizacji. 
 

Pozwolenie ważne do dnia 31 marca 2013 r. 
 

Źródło: Emitent 
 
W związku z działalnością w zakresie produkcji mięsa zwierząt łownych Hunter Wild sp. z o.o. jako wytwórca 
odpadów niebezpiecznych i odpadów innych niż niebezpieczne zobowiązana jest do przedkładania Marszałkowi 
Województwa informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami. 
Ponadto spółka ta zobowiązana jest do uiszczania opłat za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza. Z uwagi 
na ilość wytwarzanych odpadów, na dzień sporządzenia Prospektu Hunter Wild sp. z o.o. nie jest zobligowana do 
uzyskania ani pozwolenia na wytwarzanie odpadów, ani decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami 
niebezpiecznymi. 
 
2.6 Agro DUDA sp. z o.o. 
 

Lp. Numer i data 
wydania decyzji Organ wydający Obszar obowiązywania Przedmiot 

1. 
815/OS/2008 

OŚ.PH.7628-12/08 
9 kwietnia 2008 r. 

Marszałek 
Województwa 
Śląskiego 

* 

Pozwolenie zintegrowane na prowadzenie instalacji do hodowli 
trzody chlewnej. 
 
Pozwolenie określa rodzaj prowadzonej działalności, instalacji oraz 
warunki jej prowadzenia.  
 
Pozwolenie jest ważne do dnia 9 kwietnia 2018 r. 

2. 
 
ŚR.III-6610-1-12/05  
21 grudnia 2005 r. 

Wojewoda Opolski * 

Pozwolenie zintegrowane na prowadzenie instalacji do hodowli 
trzody chlewnej. 
 
Pozwolenie nakłada obowiązki m.in. do: 
− prowadzenia badań laboratoryjnych jakości ścieków, 
− utrzymywania urządzeń służących do odprowadzania ścieków 

w należytej sprawności technicznej, 
− dokonywania nie mniej niż dwa razy w roku przeglądów 

eksploatacyjnych urządzeń służących do odprowadzania 
ścieków. 

 
Pozwolenie jest ważne do dnia 21 grudnia 2015 r. 

3. 
 

OŚ 6223/22/05 
6 września 2005 r. 

Starosta Brzeski * 

Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie wód opadowych 
z terenów fermy. 
 
Pozwolenie nakłada obowiązki m.in. do: 
− prowadzenia badań laboratoryjnych jakości ścieków, 
− utrzymywania urządzeń służących do odprowadzania ścieków 

w należytej sprawności technicznej, 
− dokonywania nie mniej niż dwa razy w roku przeglądów 

eksploatacyjnych urządzeń służących do odprowadzania 
ścieków. 

 
Pozwolenie jest ważne do dnia 31 grudnia 2014 r. 
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4. 
PZ 19/2005 

SR.I.6619/W28/7/05 
6 września 2005 r. 

Wojewoda 
Dolnośląski  *  

Decyzja w sprawie udzielenia Agro DUDA sp. z o.o. pozwolenia 
zintegrowanego na prowadzenie instalacji do chowu i hodowli 
świń.  
 
Decyzja określa rodzaj prowadzonej działalności, instalacji oraz 
warunki jej prowadzenia.  
 
Pozwolenie jest ważne do dnia 31 grudnia 2015 r.  

*dane objęte wnioskiem o zwolnienie z publikacji w Prospekcie  
Źródło: Emitent 
 
Ponadto Agro DUDA sp. z o.o. zobowiązana jest do uiszczania opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, 
tj. za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza oraz za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi. 
 
 
2.7 Wizental sp. z o.o. 
 

Lp. Numer i data 
wydania decyzji Organ wydający Obszar obowiązywania Przedmiot 

1. SR.I.6811-98/05 
19 sierpnia 2005 r. 

Wojewoda 
Dolnośląski Ferma krów w Kowalewie 

Pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód, tj. 
wprowadzanie wód opadowych i roztopowych. 
 
Pozwolenie obowiązuje pod warunkiem: 
− utrzymania urządzeń służących do oczyszczania 

i odprowadzania wód opadowych i roztopowych we 
właściwym stanie technicznym oraz prawidłowej ich 
eksploatacji, 

− przeprowadzania co najmniej raz na sześć miesięcy kontroli 
eksploatacji urządzeń do oczyszczania i odprowadzania wód 
opadowych i roztopowych, 

− zaspokojenia ewentualnych pretensji odszkodowawczych 
związanych z udzielonym pozwoleniem 

 
Decyzja jest ważna do dnia 31 grudnia 2009 r. 

2. ROŚ-II-6223/1/05. 
8 kwietnia 2005 r. Starosta Górowski 

Zakład ścieków 
deszczowych 

i technologicznych 
w Wąsoszu 

Decyzja wprowadzająca zmianę do decyzji ROŚ-II-6223/42/01
wydanej 24 kwietnia 2002 r. przez Starostę Górowskiego poprzez 
zmianę firmy podmiotu objętego decyzją z Przedsiębiorstwa 
Rolno-Usługowego Wizental sp. z o.o. na Wizental sp. z o.o. 
 

3. 
ROŚ-VII-763/3/05 
8 kwietnia 2005 r. 

 
Starosta Górowski Gorzelnia w Wąsoszu 

Decyzja wprowadzająca zmianę do decyzji ROŚ-VII-763/2/04
wydanej 9 września 2004 r. przez Starostę Górowskiego poprzez 
zmianę firmy podmiotu objętego decyzją z Przedsiębiorstwa 
Rolno-Usługowego Wizental sp. z o.o. na Wizental sp. z o.o. 
 

4. SR.III.6621-1/6/MB/05 
30 marca 2005 r. 

Wojewoda 
Dolnośląski 

Gospodarstwo rolne 
w Kowalewie 

Decyzja wprowadzająca zmianę do decyzji SR.III.6621-1/9/04 
wydanej 25 lipca 2004 r. przez Wojewodę Dolnośląskiego poprzez 
zmianę firmy podmiotu objętego decyzją z Przedsiębiorstwa 
Rolno-Usługowego Wizental sp. z o.o. na Wizental sp. z o.o. 

5. 
ROŚ- IV-

7660/28/pgo-10-1/04 
15 grudnia 2004 r. 

Starosta Górowski 
Przedsiębiorstwo Rolno-

Usługowe Wizental  
sp. z o.o. 

Decyzja zatwierdza program gospodarki odpadami 
niebezpiecznymi. 
 
Decyzja ustala warunki gospodarowania odpadami. 
 
Decyzja jest ważna do dnia 30 listopada 2014 r. 

6. ROŚ-VII-763/2/04 
9 września 2004 r. Starosta Górowski Gorzelnia w Wąsoszu 

Decyzja przenosi prawa i obowiązki wynikające z pozwolenia 
wodnoprawnego z dnia 25 stycznia 1990 r. udzielonego 
Państwowemu Gospodarstwu Rolnemu w Wąsoszu przez 
Wojewodę Leszczyńskiego na rzecz Przedsiębiorstwa Rolno-
Usługowego Wizental sp. z o.o. z siedzibą w Wąsoszu. 
 

7. SR.III.6621-1/9/04 
25 lipca 2004 r. 

Wojewoda 
Dolnośląski 

Gospodarstwo rolne 
w Kowalewie 

Decyzja zatwierdza program gospodarki odpadami 
niebezpiecznymi. 
 
Decyzja ustala warunki gospodarowania odpadami. 
 
Decyzja jest ważna do dnia 25 czerwca 2014 r. 
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8. 
ROŚ-II-6223/42/01 
24 kwietnia 2002 r. 

 
Starosta Górowski 

Zakład ścieków 
deszczowych 

i technologicznych 
w Wąsoszu  

Pozwolenie wodnoprawne udzielone Przedsiębiorstwu Rolno-
Usługowemu Wizental Sp. z o.o. z siedzibą w Wąsoszu na 
szczególne korzystanie z wód w zakresie: 
− odprowadzania ścieków opadowych, 
− odprowadzania ścieków technologicznych. 
 
Pozwolenie nakłada obowiązki m.in. do: 
− dokonania niezbędnych remontów obiektów i urządzeń do 

oczyszczania i odprowadzania ścieków, 
− prowadzenia prawidłowej eksploatacji i konserwacji 

wszystkich urządzeń służących do oczyszczania i 
odprowadzania ścieków, 

− dokonywania pomiarów ilości oraz wykonywania analiz fizyko-
chemicznych odprowadzanych ścieków 

− zaspokojenia ewentualnych roszczeń odszkodowawczych 
związanych z udzieleniem pozwolenia wodnoprawnego. 

 
Pozwolenie jest ważne do dnia 31 grudnia 2012 r. 

9. OS.II 7211/41/89 
25 stycznia 1990 

Wojewoda 
Leszczyński Gorzelnia w Wąsoszu 

Pozwolenie wodnoprawne wydane na rzecz Państwowego 
Gospodarstwa Rolnego w Wąsoszu na pobór wód 
powierzchniowych z rzeki Orli dla celów produkcyjnych gorzelni. 
 
Pozwolenie nakłada obowiązek utrzymywania ujęcia we 
właściwym stanie technicznym oraz eksploatacyjnym. 
 
Pozwolenie jest ważne do dnia 31 grudnia 2015 r. 

Źródło: Emitent 
 
Wizental sp. z o.o. zobowiązana jest do uiszczania opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, tj. za 
wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza oraz za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi. 
 
 
2.8 ZM DUDA sp. z o.o. 
 

Lp. Numer i data 
wydania decyzji Organ wydający Obszar obowiązywania Przedmiot 

1. OŚ.III.6223-34/2009 
15 września 2009 r. 

Starosta 
Czarnkowsko-

Trzcianecki 

Zakład ZM DUDA Sp. z o.o. 
Oddział w Hucie, 

ul. Radomska 59A 

Pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód 
w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu 
zakładu. 
 
Pozwolenie nakłada obowiązek prawidłowej eksploatacji oraz 
utrzymywania urządzenia oczyszczającego we właściwym stanie 
technicznym i eksploatacyjnym oraz określa warunki wykonywania 
pozwolenia. 
 
Pozwolenie jest ważne do dnia 11 września 2019 r. 
 

Źródło: Emitent 
 
ZM DUDA sp. z o.o. zobowiązana jest do uiszczania opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Opłaty 
uiszczane są za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza oraz za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi. 
 
Poza ww. nie istnieją inne zagadnienia i wymogi związane z ochroną środowiska, które mogą mieć wpływ na 
wykorzystanie przez Emitenta bądź spółki z Grupy Kapitałowej rzeczowych aktywów trwałych. 
 
7.2.13.5. Pozwolenia, zezwolenia, koncesje i inne decyzje wymagane dla celów prowadzenia działalności 

gospodarczej 
 
1. Emitent  
 
W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą Emitent posiada pozwolenia, zezwolenia, koncesje i inne 
decyzje wymienione w poniższej tabeli: 
 
 

Lp. Numer i data wydania decyzji Organ wydający Przedmiot 
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1. Licencja NR TU-010606 
17 września 2009 r. Minister Infrastruktury 

Licencja uprawniająca do wykonywania międzynarodowego zarobkowego przewozu 
drogowego rzeczy wszelkimi trasami, dla przewozów lub części przewozów 
realizowanych zarobkowo na terytorium Wspólnoty. 
 
Licencja jest ważna od 23 września 2009 r. do 22 września 2014 r. 

2. PIW-HŻ-43/149/09 
20 sierpnia 2009 r. 

Powiatowy Lekarz 
Weterynarii w Rawiczu 

Decyzja nadaje uprawnienia do produkcji na rynki poszczególnych państw trzecich 
w zakresie uboju trzody chlewnej, rozbioru mięsa wieprzowego i wołowego, 
przetwórstwa, produkcji mięsa mielonego i surowych wyrobów mięsnych z mięsa 
wieprzowego i wołowego, rozdziału krwi spożywczej, składowania oraz produkcji 
przetworzonych osłonek wieprzowych. 
 
Ważność decyzji zależna jest od ważności decyzji Powiatowego Lekarza 
Weterynarii w Rawiczu nr PIW-HŻ-43/148/09 z dnia 20 sierpnia 2009 r. 

 
Wydana na czas nieokreślony. 
 

3. 0249964 
3 grudnia 2008 r. Starosta Rawicki Zaświadczenie na przewozy drogowe na potrzeby własne. 

Termin ważności zaświadczenia upływa w dniu 3 grudnia 2013 r. 

4. PIW HŻ4310/188a/08 
30 września 2008 r. 

Powiatowy Lekarz 
Weterynarii w Rawiczu 

Decyzja  m.in.:
− zezwala na produkcję w zakładzie produkcyjnym w miejscowości Grąbkowo, 

gmina Jutrosin, polegającą na: uboju trzody chlewnej, rozbiorze mięsa 
wieprzowego i wołowego, przetwórstwie, produkcji mięsa mielonego i surowych 
wyrobów mięsnych z mięsa wieprzowego i wołowego, rozdziale krwi 
spożywczej, składowaniu, transporcie mięsa i jego przetwrów i surowych 
wyrobów mięsnych właściwymi środkami transportu., 

− nadaje weterynaryjny numer identyfikacyjny, 
− zatwierdza zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 853/2004 Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. zakład do handlu, 
− określa wielkości produkcji. 

 
Wydana na czas nieokreślony. 

5. 
440000-TIR-6690-

26/07/3568/WS 
26 września 2007 r. 

Dyrektor Izby Celnej 
w Warszawie 

Decyzja zmieniająca pozwolenie nr 1107/2005 Dyrektora Izby Celnej w Warszawie 
z dnia 30 listopada 2005 r. na korzystanie z procedury TIR, zmieniona decyzją 
nr 440000-TIR-6690-41/06/5849/GB z dnia 19 grudnia 2006 r.  
 

6. PL 30222826 
23 lipca 2007 r. 

Powiatowy Lekarz 
Weterynarii w Rawiczu 

Zezwolenie dla przewoźnika dotyczące transportu świń i bydła, ważne w przypadku 
każdego transportu, w tym długotrwałego. 
 
Termin ważności upływa w dniu 22 lipca 2012 r. 
 

7. TU-010606 
10 lipca 2007 r. Minister Transportu 

Licencja na wykonywanie międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego 
rzeczy ważna do dnia 22 września 2014 r., uprawniająca do przewozu 
realizowanego na terenie Wspólnoty Europejskiej. 
 

8. 
440000-TIR-6690-

41/06/5849/GB  
19 grudnia 2006 r. 

Dyrektor Izby Celnej 
w Warszawie 

Decyzja zmieniająca pozwolenie nr 1107/2005 Dyrektora Izby Celnej w Warszawie 
z dnia 30 listopada 2005 r. na korzystanie z procedury TIR. 

9. OPC/14247/W/0WA/2006/EB 
18 października 2006 r. 

Prezes Urzędu Regulacji 
Energetyki 

Koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami 
ciekłymi wydana na okres od dnia 20 października 2006 r. do dnia 20 października 
2016 r. 
 

10. 1107/2005 
20 listopada 2005 r. 

Dyrektor Izby Celnej 
w Warszawie 

Pozwolenie na korzystanie z procedury TIR.
 
Wydane na czas nieokreślony. 

Źródło: Emitent 
 
2. Spółki z Grupy Kapitałowej 

 
2.1. Stół Polski sp. z o.o. 
 
Poniższa tabela przedstawia wykaz pozwoleń, zezwoleń, koncesji i innych decyzji wymaganych dla celów 
prowadzenia działalności przez Stół Polski sp. z o.o.: 
 

Lp. Numer i data wydania decyzji Organ wydający Przedmiot 

1. 14114203-120/2008 
17 stycznia 2008 r. 

Powiatowy Lekarz 
Weterynarii w Makowie 

Mazowieckim 

Decyzja zmieniająca decyzję Powiatowego Lekarza Weterynarii w Makowie 
Mazowieckim nr 141142003-585/2006 z dnia 29 listopada 2006 r.  
 
Decyzja rozszerza działalność o składowanie mrożonych elementów drobiowych na 
potrzeby własne oraz zmienia wielkości rozbioru mięsa czerwonego oraz białego. 
 

2. 3144/2007 
13 lipca 2007 r. 

Powiatowy Lekarz 
Weterynarii w Wysokiem 

Decyzja zmieniająca decyzje Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wysokiem 
Mazowieckiem nr 4/04  z dnia 30 kwietnia 2004 r.,  nr 230/06 z dnia 29 września 
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Mazowieckiem 2006 r.

3. 141142003-585/2006 
29 listopada 2006 r. 

Powiatowy Lekarz 
Weterynarii w Makowie 

Mazowieckim  

Decyzja  m.in.:
− zatwierdza zakład Stół Polski sp. z o.o. w Makowie Mazowieckim do rozbioru 

mięsa czerwonego oraz drobiowego w ilościach określonych w decyzji,  
− nadaje weterynaryjny numer identyfikacyjny. 

 
Wydana na czas nieokreślony. 

4. 230/06 
29 września 2006 r. 

Powiatowy Lekarz 
Weterynarii w Wysokiem 

Mazowieckiem 

Decyzja:
−  dopuszcza do użytku budynek magazynowy, 
− zwiększa zdolności produkcyjne zakładu. 
  

5. 404/2005 
10 października 2005 r. 

Powiatowy Lekarz 
Weterynarii w Wysokiem 

Mazowieckiem 

Decyzja zmieniająca decyzję Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wysokiem 
Mazowieckiem nr PIW-WM-S-6055/4/04 z dnia 30 kwietnia 2004 r. w zakresie 
działalności zakładu. 
 

6. 4/04 
30 kwietnia 2004 r. 

Powiatowy Lekarz 
Weterynarii w Wysokiem 

Mazowieckiem 

Decyzja  m.in.:
− dopuszcza po modernizacji zakład Stół Polski sp. z o.o. w Ciechanowicach do 

rozbioru i przetwórstwa mięsa czerwonego i białego w ilościach określonych 
w decyzji,  

− kwalifikuje zakład do handlu, 
− nadaje weterynaryjny numer identyfikacyjny. 

 
Wydana na czas nieokreślony. 

Źródło: Emitent 
 
 
2.2. NetBrokers sp. z o.o.  
 
NetBrokers sp. z o.o. jest spółką akredytowaną na Warszawskiej Giełdzie Towarowej S.A. w zakresie 
prowadzenia działalności maklerskiej na rynku transakcji towarowych. NetBrokers sp. z o.o. uzyskała akredytację 
nr 5/1/2007 w dniu 9 stycznia 2007 roku. 
 
2.3. Agro Duda sp. z o.o. 
 
 Poniższa tabela przedstawia wykaz pozwoleń, zezwoleń, koncesji i innych decyzji wymaganych dla celów 
prowadzenia działalności przez Agro Duda sp. z o.o.: 
 

Lp. Numer i data wydania decyzji Organ wydający Przedmiot 

1. 
0249993 

1 października 2009 r. 
 

Starosta Powiatowy 
 w Rawiczu 

Zaświadczenie na przewozy drogowe na potrzeby własne w zakresie transportu 
krajowego przewozu drogowego rzeczy. 
 
Termin ważności zaświadczenia upływa w dniu 1 października 2014 r. 
 

2. PL 30222826 
21 sierpnia 2008 r. 

Powiatowy Lekarz 
Weterynarii w Rawiczu 

Zezwolenie dla przewoźnika dotyczące transportu świń ważne w przypadku 
każdego transportu, w tym długotrwałego. 
 
Termin ważności upływa w dniu 20 sierpnia 2013 r. 
 

3. PIW-TR-08/36 Powiatowy Lekarz 
Weterynarii w Rawiczu 

Decyzja nadająca weterynaryjny numer identyfikacyjny. 
 
Wydana na czas nieokreślony. 

Źródło: Emitent 
 
2.4. CM Makton S.A. 
 
 Poniższa tabela przedstawia wykaz pozwoleń, zezwoleń, koncesji i innych decyzji wymaganych dla celów 
prowadzenia działalności przez CM Makton S.A.: 

Lp. Numer i data wydania 
decyzji Organ wydający Przedmiot 

1. 
PIW-HŻ-6060116/2009 nr 

116/2009 
26 sierpnia 2009 r. 

Powiatowy Lekarz Weterynarii 
w Warszawie 

Decyzja:
− postanawia wpisać zgłoszoną firmę zajmującą się przewozem mięsa 

i produktów pochodzenia zwierzęcego do rejestru zakładów, które 
podlegają rejestracji, 

− nadaje numer identyfikacji weterynaryjnej. 

2. 
PIW-HŻ-6060/111/2009      

Nr 111/2009 
7 sierpnia 2009 r. 

Powiatowy Lekarz Weterynarii 
w Warszawie 

Decyzja zatwierdzająca zmiany w projekcie technologicznym, lokalizacja 
Taśmowa 5. 



143 
 

3. HŻ-466/3/2-1392/09 
4 sierpnia 2009 r. 

Państwowy Powiatowy Inspektor 
Sanitarny w Poznaniu 

Decyzja zatwierdzająca zakład Hurtownia Centrum Mięsne „Makton” S.A. ul. 
Chemiczna 2, 61-013 Poznań do prowadzenia działalności obejmującej 
sprzedaż hurtową i detaliczną drobiu, mięsa, wędlin, podrobów, wyrobów 
garmażeryjnych opakowanych. 

4. 
PIW-6040-

12/12615320/1/09 
nr 777 

3 sierpnia 2009 r. 

Powiatowy lekarz Weterynarii 
w Krakowie 

Uchylenie decyzji nr 166 z dnia 16 maja 2008 r., znak PIW-60-40-
12/615320/1/08, w sprawie nadania Centrum Mięsnemu „Eurosmak” sp. z o. o. 
Oddział w Krakowie weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego 

5. 
PIW-6040-

12/12614206/1/09 
nr 760  

24 lipca 2009 r. 

Powiatowy Lekarz Weterynarii 
w Krakowie 

Zmiana decyzji nr 140 z dnia 19.04.2005 r., znak PIW-6040-12/614200/01/05,
w sprawie kwalifikacji zakładu do handlu oraz nadania weterynaryjnego 
numeru identyfikacyjnego w ten sposób, że dokonuje zmiany nazwy podmiotu 
prowadzącego działalność. 

6. PIW-HŻ-620-KZ/d48/09 
7 lipca 2009 r. 

Powiatowy Lekarz Weterynarii 
w Poznaniu 

Decyzja zatwierdzająca zakład: Centrum Mięsne „MAKTON” S.A. Oddział 
w Poznaniu, ul. Dąbrowskiego 525, 60-451 Poznań do prowadzenia produkcji 
w zakresie przepakowywania mięsa wieprzowego i drobiowego w ilości max. 
80 t tygodniowo. Decyzją nadany został  weterynaryjny numer identyfikacyjny. 

7. PLW-HŻ-620-127/d62/09  
7 lipca 2009 r. 

Powiatowy Lekarz Weterynarii 
w Poznaniu 

Uchylenie decyzji nr PIW-HŻ_620-KZ/d5/06 z dnia 30.03.2006 r. dotyczącej
zatwierdzenia zakładu CM „Eurosmak” sp. z o.o. oddział w Poznaniu wg Sekcji 
I załącznika III Rozporządzenia (WE) nr 853/2004. 

8. HŻ-4110/24/53-1/09 
26 czerwca 2009 r. 

Państwowy Powiatowy Inspektor 
Sanitarny w Gnieźnie 

Zatwierdzenie zakładu CM Makton, Gniezno, ul. Orcholska 41 do prowadzenia 
działalności obejmującej: handel mięsem czerwonym i białym oraz jego 
przetworami. 

9. NS/HŻŻ/4640/381/2009 
19 maja 2009 r. 

Państwowy Powiatowy Inspektor 
Sanitarny w Katowicach 

Decyzja zatwierdzająca zakład: hurtownię mięsa i wędlin „MAKTON” w CH
w Katowicach, ul. Obroki 130, do prowadzenia działalności w zakresie: 
magazynowania i sprzedaży hurtowej mięsa, wędlin i drobiu. 

10. 177/2009 
19 maja 2009 r. 

Powiatowy Lekarz Weterynarii 
w Katowicach 

Decyzja wpisuje do rejestru Centrum Mięsne „MAKTON” S.A. Oddział 
w Katowicach: 40-833 Katowice, ul. Obroki 130, w zakresie pośredniczenia 
w obrocie produktami pochodzenia zwierzęcego bez składowania. 
Decyzją nadany został  weterynaryjny numer identyfikacyjny 

11. PIW-HŻ-6060/51/09 
11 marca 2009 r. 

Powiatowy Lekarz Weterynarii 
w Warszawie 

Zmienia decyzję Nr 153/2005 z dnia 19.08.05 dla firmy CM MAKTON S.A. 
w części dotyczącej nadania numeru identyfikacji weterynaryjnej. 
Dotychczasowy Nr 14316010 zastępuje numerem 14656010. W pozostałej 
części decyzja pozostaje bez zmian. 

12. 
PIW-6040/ 

12/12614206/15/08   Nr 476 
1 grudnia 2008 r. 

Powiatowy Lekarz Weterynarii 
w Krakowie 

Decyzja zatwierdzająca projekt technologiczny zakładu rozbioru mięsa 
drobiowego, lokalizacja 31-553 Kraków, ul. Cystersów 22. 

13. 
PIW-HŻ-6072/284/ 2008 nr 

284TR/2008 
8 października 2008 r. 

Powiatowy lekarz Weterynarii 
w Warszawie Dopuszczenie naczepy-chłodni do przewozu mięsa i wędlin (76 pojazdów). 

14. AU-02-2.GSD.7331-1403/08
30 czerwca 2008 r. Prezydent Miasta Krakowa 

Decyzja ustalająca warunki zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego:
rozbudowa istniejącego budynku produkcyjno-usługowego (hurtownia mięsa 
i wędlin) polegająca na powiększeniu części kubaturowej wraz z nadbudową 
rampy zakładowej i podniesienie poziomu na działce nr 402/1, ul. Cystersów 
w Krakowie. 

15. 
PIW-HŻ-6060/90/2008 Nr 

90/2008 
14 maja 2008 r. 

Powiatowy Lekarz Weterynarii 
w Warszawie 

Decyzja zatwierdzająca zmianę projektu technologicznego zakładu, lokalizacja 
Taśmowa 5 

16. PIW-HŻ-620-KZ/d5/06 
30 marca 2006 r. 

Powiatowy Lekarz Weterynarii  
w Poznaniu 

Decyzja:
− zatwierdza zakład CM Eurosmak sp. z o.o. (obecnie CM Makton S.A.) 

Oddział w Poznaniu do prowadzenia produkcji w zakresie rozbioru trzody 
chlewnej,  

− określa dopuszczalną ilość tygodniowej produkcji. 
 
Decyzja wydana została na czas nieokreślony. 

17. 147 
9 września 2005 r. 

Powiatowy Lekarz Weterynarii  
w Warszawie 

Decyzja:
− zatwierdza CM Eurosmak sp. z o.o. (obecnie CM Makton S.A.) do 

prowadzenia rozbioru mięsa wołowego i wieprzowego oraz produkcji 
mięsa mielonego, 

− określa wielkość tygodniowej produkcji, 
−  nadaje weterynaryjny numer identyfikacyjny. 
Decyzja wydana została na czas nieokreślony. 

18. 140 
19 kwietnia 2005 r. 

Powiatowy Lekarz Weterynarii 
 w Krakowie 

Decyzja  dopuszczająca zakład do produkcji m.in.: 
− kwalifikuje CM Eurosmak sp. z o.o. (obecnie CM Makton S.A.) Oddział 

w Krakowie jako zakład o zdolności produkcyjnej – rozbioru do 120 ton 
tygodniowo mięsa wieprzowego i do handlu. 

Decyzją nadany został  weterynaryjny numer identyfikacyjny. 
Decyzja wydana została na czas nieokreślony. 

19. 194 
16 czerwca 2004 r. 

Powiatowy Lekarz Weterynarii 
w Krakowie 

Decyzja zatwierdzająca projekt technologiczny zakładu rozbioru mięsa 
wieprzowego obiekt w Krakowie przy ul. Cystersów. 

20. HŻ-466/3/2-2098/09 
8 lipca 2009 r. 

Państwowy Powiatowy Inspektor 
Sanitarny w Poznaniu 

Decyzja zatwierdzająca zakład Magazyn Hurtowy przy ul. Dąbrowskiego 525 
w Poznaniu do prowadzenia działalności obejmującej magazynowanie 
i sprzedaż wyrobów wędliniarskich opakowanych. 

Źródło: Emitent 
 
2.5. Polska Wołowina Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej 
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Poniższa tabela przedstawia wykaz pozwoleń, zezwoleń, koncesji i innych decyzji wymaganych dla celów 
prowadzenia działalności przez Polska Wołowina sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej: 

Lp. Numer i data wydania 
decyzji Organ wydający Przedmiot 

1. 
PIW.Cz.6200.0101-

1/91/632/09 
26 lutego 2009 r. 

Powiatowy Lekarz Weterynarii  
w Czarnkowie 

Decyzja zatwierdzająca zakład Polska Wołowina sp. z o.o. w upadłości 
likwidacyjnej w Hucie do prowadzenia produkcji w zakresie: 
− uboju bydła, 
− rozbioru mięsa wołowego, 
− produkcji obróbki żołądków. 
 
Decyzja nadaje numer identyfikacyjny oraz określa warunki prowadzenia 
produkcji. 

2. 506/2007 
20 września 2007 r. 

Powiatowy Lekarz Weterynarii  
w Czarnkowie 

Decyzja zatwierdzająca projekt planu technologicznego ubojni bydła wraz 
z rozbiorem mięsa wołowego. 
  

3. 
PLW.Cz.6200.0101-10/05

149/2005 
11 października 2005 r. 

Powiatowy Lekarz Weterynarii  
w Czarnkowie 

Decyzja zmieniająca decyzję Powiatowego Lekarza Weterynarii  
w Czarnkowie z dnia 7 kwietnia 2005 r. w sprawie ilości sztuk bydła domowego 
ubijanego dziennie. 

4.. 
PLW.Cz.6200.0101-2/05 

45/2005 
7 kwietnia 2005 r. 

Powiatowy Lekarz Weterynarii  
w Czarnkowie 

Decyzja m.in.:
− dopuszcza zakład Polska Wołowina sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej do 

prowadzenia produkcji w zakresie uboju bydła domowego w ilości 
określonej w decyzji, 

− kwalifikuje zakład do handlu. 
 
Wydana na czas nieokreślony. 

Źródło: Emitent 
2.6. Hunter Wild Sp. z o.o. 
 
Poniższa tabela przedstawia wykaz pozwoleń, zezwoleń, koncesji i innych decyzji wymaganych dla celów 
prowadzenia działalności przez Hunter Wild sp. z o.o.: 
 

Lp. Numer i data wydania 
decyzji Organ wydający Przedmiot 

1. PIWhig 4220/08/01/2007 
28 lutego 2007 r. 

Powiatowy Lekarz Weterynarii 
w Wałbrzychu 

Decyzja m.in.:
− zatwierdza zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 853/2004 Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. Zakład Hunter-Wild 
sp. z  o.o. do prowadzenia działalności w zakresie produkcji mięsa 
zwierząt łownych w trakcie sezonów łowieckich, a w okresach pomiędzy 
sezonami łowieckimi do prowadzenia działalności w zakresie produkcji 
mięsa zwierząt dzikich utrzymywanych przez człowiek i mięsa zwierząt 
kopytnych, 

− nadaje weterynaryjny numer indentyfikacyjny. 
 
Wydana na czas nieokreślony. 

2. 12 
18 sierpnia 1996 r. 

Minister Ochrony Środowiska 
Zasobów Naturalnych i Leśnictwa

Koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu w kraju 
i za granicą tuszami zwierzyny i ich częściami dla – zakład produkcyjny 
w miejscowości Grąbkowo, gmina Jutrosin. 
 
Koncesja wydana na czas nieokreślony. 

Źródło: Emitent 
 
2.7. Bioenergia sp. z o.o.  
 
Poniższa tabela przedstawia wykaz pozwoleń, zezwoleń, koncesji i innych decyzji wymaganych dla celów 
prowadzenia działalności przez Bioenergia sp. z o.o.: 
 

Lp. Numer i data wydania 
decyzji Organ wydający Przedmiot 

1. WNN-433-61/08 
21 kwietnia 2008 r. 

Wielkopolski Wojewódzki 
Inspektor Ochrony Roślin 

i Nasiennictwa w Poznaniu 

Zaświadczenie o wpisie spółki wraz z dniem 17 marca 2008 r. do rejestru 
działalności regulowanej przedsiębiorców dokonujących obrotu materiałem 
siewnym. 

Źródło: Emitent 
 
2.8.  ZM Duda sp. z o.o. 
 
Poniższa tabela przedstawia wykaz pozwoleń, zezwoleń, koncesji i innych decyzji wymaganych dla celów 
prowadzenia działalności przez ZM Duda sp. z o.o. 
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Lp. Numer i data wydania 
decyzji Organ wydający Przedmiot 

1. OŚ.III.6223-34/2009 
15 września 2009 r. 

Starosta Czarnkowsko-
Trzcianecki 

Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie do ziemi wód deszczowych 
z zakładu uboju bydła. 
 
Pozwolenie można cofnąć lub ograniczyć bez odszkodowania, jeżeli: 
− uprawniony zmieni cel i zakres korzystania z wód lub warunki wykonania 

uprawnień ustalonych w pozwoleniu, 
− zostanie stwierdzone, iż urządzenia oczyszczające zostały wykonane 

niezgodnie z warunkami pozwolenia lub nie są należycie utrzymywane. 
 
Pozwolenie jest ważne do 11 września 2019 r. 

2. 
390000-IDZW-6013-

77/09/SE 
3 września 2009 r. 

Dyrektor Izby Celnej w Poznaniu 

Decyzja dopuszczająca dokonywanie poniższych czynności przewidzianych 
przepisami prawa celnego: 
− sprawowanie nadzoru celnego, w tym badanie dokumentów, dokonywanie 

oględzin w trakcie załadunku towarów, rewizja i kontrola celna towarów, 
badanie towarów i pobieranie próbek, nakładanie zamknięć celnych, 
sporządzanie protokołów z kontroli, 

− zwalnianie towarów od procedury wywozu. 
 
Decyzja dotyczy miejsc zlokalizowanych w Hucie przy ul. Radomskiej 59A, tj.:  
− część placu manewrowego – 50 m2, 
− pomieszczenie ekspedycji – dok załadunkowy – 42,6 m2, 
− chłodnia półtusz wołowych – 83,4 m2, 
− pomieszczenia biurowe – 4 m2. 
 
Licencja jest ważna od 3 września 2009 r. do 31 marca 2019 r. 

3. 
PLW.Cz. Nr 

6141.309/2133/09 
3 czerwca 2009 r. 

Powiatowy Lekarz Weterynarii 
w Czarnkowie 

Decyzja zmieniająca decyzję wydaną przez Powiatowego Lekarza Weterynarii 
w Czarnkowie PLW.Cz.6141/37/05, nadająca miejscu skupu zwierząt 
weterynaryjny numer identyfikacyjny. 

4. 
PIW.6200.3801-
4/308/2129/09 

3 czerwca 2009 r. 
Powiatowy Lekarz Weterynarii 

w Czarnkowie 

Decyzja zmieniająca decyzję wydaną przez Powiatowego Lekarza Weterynarii 
w Czarnkowie PIW.Cz.6200/0101-1/91/632/09 z dnia 26 lutego 2009 r. 
zatwierdzająca zakład ZM Duda sp. z o.o. Oddział w Hucie, ul. Radomska 59A, 
do prowadzenia produkcji w zakresie: 
− uboju bydła, 
− rozbioru mięsa wołowego, 
− produkcji obróbki żołądków. 
 
Decyzja nadaje numer identyfikacyjny oraz określa warunki prowadzenia 
produkcji.  

Źródło: Emitent 
 
2.9.  Wizental sp. z o.o. 
 
Poniższa tabela przedstawia wykaz pozwoleń, zezwoleń, koncesji i innych decyzji wymaganych dla celów 
prowadzenia działalności przez Wizental sp. z o.o.: 
 

Lp. Numer i data wydania 
decyzji Organ wydający Przedmiot 

1. WNN-433-40/08 
20 marca 2008 r. 

Wielkopolski Wojewódzki 
Inspektor Ochrony Roślin 

i Nasiennictwa w Poznaniu 

Zaświadczenie wydane w dniu 20 marca 2008 r. o wpisie spółki wraz z dniem 
19 marca 2008 r. do rejestru działalności regulowanej przedsiębiorców 
dokonujących obrotu materiałem siewnym, na terenie ul. Zamkowej 1 
w Wąsoszu. 

Źródło: Emitent 
 
2.10. Agro Net sp. z o.o. 
 
Poniższa tabela przedstawia wykaz pozwoleń, zezwoleń, koncesji i innych decyzji wymaganych dla celów 
prowadzenia działalności przez Agro Net sp. z o.o.: 
 

Lp. Numer i data wydania 
decyzji Organ wydający Przedmiot 

1. WNN-433-60/08 
21 kwietnia 2008 r. 

Wielkopolski Wojewódzki 
Inspektor Ochrony Roślin 

i Nasiennictwa w Poznaniu 

Zaświadczenie wydane w dniu 21 kwietnia 2008 r. o wpisie spółki wraz 
z dniem 14 kwietnia 2008 r. do rejestru działalności regulowanej 
przedsiębiorców dokonujących obrotu materiałem siewnym, na terenie ul. 
Kościelnej 13 w Mąkoszycach. 

Źródło: Emitent 
 
2.11. Agrohop sp. z o.o. 
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Poniższa tabela przedstawia wykaz pozwoleń, zezwoleń, koncesji i innych decyzji wymaganych dla celów 
prowadzenia działalności przez Agrohop sp. z o.o.: 
 

Lp. Numer i data wydania 
decyzji Organ wydający Przedmiot 

1. WNN-433-62/08 
21 kwietnia 2008 r. 

Wielkopolski Wojewódzki 
Inspektor Ochrony Roślin 

i Nasiennictwa w Poznaniu 

Zaświadczenie wydane w dniu 21 kwietnia 2008 r. o wpisie spółki wraz 
z dniem 14 kwietnia 2008 r. do rejestru działalności regulowanej 
przedsiębiorców dokonujących obrotu materiałem siewnym, na terenie ul. 
Chociebuż 35 w Kamienniku. 

Źródło: Emitent 
 
2.12.  Rolpol sp. z o.o. 
 
Poniższa tabela przedstawia wykaz pozwoleń, zezwoleń, koncesji i innych decyzji wymaganych dla celów 
prowadzenia działalności przez ZM Duda sp. z o.o.: 

Lp. Numer i data wydania 
decyzji Organ wydający Przedmiot 

1. WNN-4320-11/08 
17 marca 2008 r. 

Wielkopolski Wojewódzki 
Inspektor Ochrony Roślin 
i Nasiennictwa w Opolu 

Zaświadczenie wydane w dniu 17 marca 2008 r. o wpisie spółki wraz z dniem 
17 marca 2008 r. do rejestru działalności regulowanej przedsiębiorców 
dokonujących obrotu materiałem siewnym, na terenie ul. Kościelnej 13 
w Mąkoszycach. 

Źródło: Emitent 
 
 
2.13.  Agroprof sp. z o.o. 
 
Poniższa tabela przedstawia wykaz pozwoleń, zezwoleń, koncesji i innych decyzji wymaganych dla celów 
prowadzenia działalności przez Agroprof sp. z o.o.: 
 

Lp. Numer i data wydania 
decyzji Organ wydający Przedmiot 

1. WNN-4320-12/08 
17 marca 2008 r. 

Wielkopolski Wojewódzki 
Inspektor Ochrony Roślin 
i Nasiennictwa w Opolu 

Zaświadczenie wydane w dniu 17 marca 2008 r. o wpisie spółki wraz z dniem 
17 marca 2008 r. do rejestru działalności regulowanej przedsiębiorców 
dokonujących obrotu materiałem siewnym, na terenie ul. Kościelnej 13 
w Mąkoszycach. 

Źródło: Emitent 
 
2.14.  PKM Duda Distribution GmbH 
 
Poniższa tabela przedstawia wykaz pozwoleń, zezwoleń, koncesji i innych decyzji wymaganych dla celów 
prowadzenia działalności przez PKM Duda Distribution GmbH: 
 

Lp. Numer i data wydania 
decyzji Organ wydający Przedmiot 

1. 853/2004 
22 września 2009 r. Rząd Dolnej Bawarii Zezwolenie na obrót  środkami spożywczymi na terytorium Unii Europejskiej. 

2. 18 stycznia 2007 r. Rząd Dolnej Bawarii 
Zezwolenie na handel w ramach Unii dla chłodni i mroźni wraz z nadaniem
numeru kontroli weterynaryjnej BY-EK 201. 
 
Zezwolenie jest ważne od 24 stycznia 2007 r. 

Źródło: Emitent 
 
2.15.  Rosan Agro sp. z o.o. 
 
Poniższa tabela przedstawia wykaz pozwoleń, zezwoleń, koncesji i innych decyzji wymaganych dla celów 
prowadzenia działalności przez Rosan Agro sp. z o.o.: 
 

Lp. Numer i data wydania 
decyzji Organ wydający Przedmiot 

1. #742 
17 października 2007 r. 

Ministerstwo Polityki Agrarnej 
Ukrainy 

Zezwolenie na produkcję, chów oraz realizację macior (genetyki), prowadzenie 
genetycznej ekspertyzy pochodzenia oraz anomalii zwierząt. 

Źródło: Emitent 
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7.2.14 Postępowania sądowe lub arbitrażowe 
 
1. Emitent 
 

(a) Postępowanie naprawcze  
 
W okresie ostatnich 12 miesięcy toczyły się dwa postępowania sądowe, w których stroną był Emitent, mające 
istotny wpływ na sytuację finansową lub rentowność Emitenta. Przedmiotowe postępowania zostały opisane 
poniżej.  
 
Dnia 9 marca 2009 r. Zarząd złożył oświadczenie o wszczęciu postępowania naprawczego wobec Emitenta wraz 
z planem naprawczym („Plan Naprawczy”), zaś w związku z niewydaniem postanowienia zakazującego 
wszczęcia ww. postępowania, w dniu 24 marca 2009 r. ogłosił o jego wszczęciu w Monitorze Sądowym 
i Gospodarczym (MSiG 2009, nr 58, poz.7).  
 
Warunki restrukturyzacji zobowiązań finansowych Emitenta wobec wierzycieli zostały przyjęte przez 
Zgromadzenie Wierzycieli w dniu 24 lipca 2009 r., a w dniu 15 września 2009 r. Sąd Rejonowy w Lesznie, V 
Wydział Gospodarczy zatwierdził układ („Układ”).  
Wyżej wymienione postanowienie stało się prawomocne w dniu 23 września 2009 roku. 
 
Układ przewiduje restrukturyzację zobowiązań finansowych Spółki wobec następujących wierzycieli: 
 
1. Bank PeKaO S.A., PKO Bank Polski S.A., Kredyt Bank S.A., Bank Zachodni WBK S.A., BRE BANK S.A. 

oraz ING Bank Śląski S.A. z tytułu umów kredytów niezabezpieczonych oraz wymagalnych zobowiązań 
wynikających z udzielonych poręczeń spółce Polska Wołowina sp. z o.o. w upadłości (dalej: „Umowy 
Kredytowe”); 

 
2. Kredyt Bank S.A., ING Bank Śląski S.A., Bank Handlowy w Warszawie S.A. oraz PKO Bank Polski S.A 

z tytułu transakcji terminowych (dalej: „Transakcje Terminowe”); 
 
3. pozostałych wierzycieli nie wymienionych powyżej. 
 
Restrukturyzacji podlegają zobowiązania o łącznej wartości 301,2 mln zł, z czego: 
 
1. 211,9 mln zł stanowią zobowiązania wobec banków z tytułu Umów Kredytowych i poręczeń; 
 
2. 88 mln zł stanowią zobowiązania wobec banków z tytułu Transakcji Terminowych; 
 
3. 1,3 mln zł stanowią pozostałe wierzytelności. 
 
Główne założenia Układu to: 
 

1. Restrukturyzacja zadłużenia Spółki z tytułu Umów Kredytowych i poręczeń w następujący sposób: 
 

(i) udzielenie przez Banki zabezpieczonego Konsolidacyjnego Kredytu Konsorcjalnego na kwotę 
102,9 mln zł, który będzie spłacany w latach 2010-2015 (95% wartości kapitału kredytu 
zostanie spłacone zgodnie z uzgodnionym harmonogramem w latach 2012-2015). 

 
Oprocentowanie Konsolidacyjnego Kredytu Konsorcjalnego w skali roku oparte jest o zmienną 
stopę procentową WIBOR 3M, powiększoną o marżę. 
 
Zabezpieczeniem kredytu będą m.in. główne nieruchomości Spółki oraz akcje/udziały niektórych 
spółek zależnych. 
 
Umowa zawiera ograniczenia dotyczące dysponowania przez Spółkę majątkiem, w tym w zakresie 
wypłaty dywidendy, oraz zaciągania zobowiązań bez zgody Banków; 
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(ii) udzielenie przez Bank PeKaO S.A. niezabezpieczonego Kredytu Podporządkowanego na 

kwotę 29,1 mln zł, który będzie spłacany w 8 równych kwartalnych ratach w latach 2016-
2017. 

 
Oprocentowanie Kredytu Podporządkowanego będzie identyczne z oprocentowaniem 
Konsolidacyjnego Kredytu Konsorcjalnego; 
 
(iii) konwersja zadłużenia z tytułu kredytów bankowych w kwocie 69,7 mln zł na 63 323 284 

akcje Spółki, przy cenie emisyjnej 1,1 zł. W konwersji zadłużenia na akcje Spółki biorą udział 
wszystkie banki z wyłączeniem Banku PeKaO S.A.; 

 
(iv) spłata zaległych odsetek od kredytów naliczonych do dnia wejścia Układu w życie będzie 

dokonana nie później niż 31 stycznia 2010 r., z jednoczesnym obniżeniem naliczonych 
odsetek karnych do poziomu odsetek umownych. 

 
2. Restrukturyzacja zadłużenia Spółki z tytułu Transakcji Terminowych w kwocie 85,5 mln zł, które 

zostanie skonwertowane na 65 799 306 akcji Spółki, przy cenie emisyjnej 1,3 zł. Jednocześnie 
umorzone zostanie 100% kwoty odsetek naliczonych od zobowiązań z tytułu transakcji 
terminowych. 

 
3. Spłata pozostałych wierzytelności objętych Układem w trzech równych miesięcznych ratach, 

z których pierwsza będzie płatna po zatwierdzeniu Układu. 
 
Ponadto, pomiędzy Spółką, członkami jej Zarządu oraz innymi znaczącymi akcjonariuszami, jako gwarantami 
wykonania Układu, w dniu 24 lipca 2009 r. doszło do zawarcia szeregu umów z Bankami, w tym Warunków 
Restrukturyzacji, Przedwstępnej Umowy o Konsolidacyjny Kredyt Konsorcjalny oraz umowy o konsolidacyjny 
kredyt konsorcjalny. Na podstawie umowy o konsolidacyjny kredyt konsorcjalny Emitentowi został udzielony 
konsolidacyjny kredyt konsorcjalny oraz kredyt podporządkowany (opisane w pkt 8.2.3.1. Lp. 23. i 24. Prospektu). 
 
Do najważniejszych postanowień podpisanych umów należą: 

 
(i) powołanie Rady Nadzorczej w składzie zaakceptowanym przez Banki, a także dokonanie zmian 

w statucie Spółki; 
 
(ii) zobowiązanie osób z rodziny Duda do objęcia akcji Spółki o wartości 20 mln zł, przy cenie emisyjnej 1,1 zł, 

serii H lub innej emisji w przypadku, gdyby emisja Akcji Serii H nie doszła do skutku; 
 
(iii) prawo Spółki, w okresie do końca 2012 roku, do odkupu akcji wyemitowanych dla Banków celem ich 

umorzenia („Opcja buy-back”), po cenie skalkulowanej w oparciu o cenę emisyjną tych akcji powiększoną 
o koszt pieniądza (WIBOR 3M + 7% w skali roku) w przypadku odkupienia wszystkich akcji 
wyemitowanych dla banków na podstawie Układu i po wcześniejszej spłacie w całości Konsorcjalnego 
Kredytu Konsolidacyjnego oraz Kredytu Podporządkowanego. 

 
Ponadto Spółka będzie miała prawo skorzystać z Opcji buy-back w stosunku do części akcji wyemitowanych dla 
Banków na podstawie Układu i przed spłatą Konsorcjalnego Kredytu Konsolidacyjnego oraz Kredytu 
Podporządkowanego, jeżeli Spółka dokona zbycia istotnych aktywów. Do wykonania Opcji buy-back konieczna 
jest zgoda jednej z osób z rodziny Duda. 
 
(i) prawo osób z rodziny Duda do odkupu akcji wyemitowanych dla banków („Opcja call”). Opcja ta może 

zostać wykonana w okresie do końca 2012 r. Strony ustaliły, że cena odkupu akcji od banków przez osoby 
z rodziny Duda będzie równa wyższej z cen: średniej cenie rynkowej akcji z ostatnich 3 miesięcy 
pomniejszonej o 25% dyskonto albo cenie emisyjnej tych akcji powiększonej o koszt pieniądza w czasie 
(WIBOR 3M + 10% w skali roku); 
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(ii) wyłączenie możliwości zbycia i obciążenia przez banki do końca 2012 r. akcji Spółki wyemitowanych na 
podstawie Układu, z wyjątkiem wykonania Opcji call lub Opcji buy-back; 

 
(iii) poszerzenie składu Zarządu o osobę wskazaną przez banki i zaakceptowaną przez Prezesa Zarządu 

Macieja Dudę, której głównym zadaniem będzie udział w prowadzeniu procesu restrukturyzacji PKM 
DUDA; 

 
(iv) zobowiązanie obecnych członków Zarządu do nieskładania rezygnacji z zajmowanych stanowisk do 31 

grudnia 2012 roku. 
 
Zawarcie umowy o konsolidacyjny kredyt konsorcjalny nastąpiło po spełnieniu następujących warunków: 
 
(i) zatwierdzenie przez Sąd Układu; 
 
(ii) powołanie Rady Nadzorczej w składzie zaakceptowanym przez Banki; 
 
(iii) dokonanie zmian statutu Spółki w brzmieniu uzgodnionym z Bankami; 
 
(iv) opracowanie przez Zarząd PKM DUDA programu restrukturyzacji operacyjnej Spółki do dnia 30 września 

2009 r. i przedłożenie go do zaakceptowania Radzie Nadzorczej (o zakończeniu procedury dotyczącej 
opracowania Programu Restrukturyzacji Operacyjnej oraz podstawowych jego założeniach Emitent 
poinformował raportem bieżącym nr 99/2009 w dniu 24 lipca 2009 dostępnym na stronie internetowej 
Emitenta pod adresem: 
 http://www.pkmduda.pl/pub/File/relacje_inwestorskie_komunikaty/2009/99_2009.pdf.); 

 
(v) powstrzymanie się od naruszania innych postanowień określonych w Przedwstępnej Umowie 

o Konsolidacyjny Kredyt Konsorcjalny. 
 
Wznowienie zawieszonego postępowania w Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącego zatwierdzenia 
Prospektu Emisyjnego Akcji Serii H wymaga zgody nowej Rady Nadzorczej. Naruszenie tego zobowiązania 
obwarowane jest istotnymi sankcjami. 

 
Jednocześnie Spółka informuje, iż osiągnięte zostało porozumienie z Bankami, na mocy którego zostały cofnięte 
wypowiedzenia umów kredytów zabezpieczonych, które z mocy prawa nie podlegają Układowi. Kredyty te będą 
spłacane w pierwotnie ustalonych harmonogramach. 

 
Ponadto, zgodnie z ustaleniami zawartymi w Warunkach Restrukturyzacji, Kredyt Bank S.A. złożył oświadczenie 
o wycofaniu wniosku o upadłość likwidacyjną Spółki, o którym była mowa w raporcie bieżącym nr 28/2009 z dnia 
24 marca 2009 r. 

 
W ocenie Spółki, uczestników Zgromadzenia Wierzycieli i nadzorcy sądowego, zakończone sukcesem 
postępowanie naprawcze oznacza przywrócenie Spółce zdolności do konkurowania na rynku oraz stabilności 
finansowej. 
 
Postanowienia zatwierdzonego układu zostały podane do publicznej wiadomości przez Emitenta raportem 
bieżącym nr 66/2009 w dniu 24 lipca 2009 dostępnym na stronie internetowej Emitenta pod adresem: 
http://www.pkmduda.pl/pub/File/relacje_inwestorskie_komunikaty/2009/66_2009.pdf.  
 
Na dzień zatwierdzenia Prospektu Emitent realizuje postanowienia wyżej opisanego postępowania, 
w szczególności: 
 

(i) Zgodnie z postanowieniami układu zawartego w dniu 24 lipca 2009 roku, zatwierdzonego w dniu 15 
września 2009 roku nastąpiła konwersja zadłużenia z tytułu kredytów bankowych w kwocie 69,7 mln zł 
na 63.323.284 akcje Spółki, przy cenie emisyjnej 1,1 zł, oraz nastąpiła restrukturyzacja zadłużenia 
Spółki z tytułu Transakcji Terminowych w kwocie 85,5 mln zł, które zostały skonwertowane na 
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65.799.306 akcji Spółki, przy cenie emisyjnej 1,3 zł. Na skutek powyższego doszło do objęcia 
129.122.590 Akcji Serii I Emitenta przez wierzycieli;    

 
(ii)  Umorzone zostało 100% kwoty odsetek naliczonych od zobowiązań z tytułu transakcji terminowych; 

 
(iii) Emitent dokonał spłaty zaległych odsetek od kredytów naliczonych do dnia wejścia Układu w życie 

w ustalonym w nim terminie (tj. do dnia 31 stycznia 2010 r.), z jednoczesnym obniżeniem naliczonych 
odsetek karnych do poziomu odsetek umownych; 

 
(iv) Emitent dokonał spłaty pozostałych wierzytelności objętych Układem na rzecz innych niż banki 

podmiotów;  
 

(v) Emitent w dniu 23 grudnia 2009 roku zawarł umowy o konsolidacyjny kredyt konsorcja lny. Emitentowi 
został udzielony konsolidacyjny kredyt konsorcjalny oraz kredyt podporządkowany (opisane w pkt 
8.2.3.1. Lp. 23. i 24. Prospektu). 

 
(b) Postępowanie sądowe przeciwko Emitentowi o zaniechanie naruszeń prawa własności 

polegające na wypuszczaniu ścieków z zakładu 
 
Postępowanie przed Sądem Rejonowym w Rawiczu I Wydział Cywilny w sprawie z powództwa Alicji Staniewskiej 
o zaniechanie naruszeń prawa własności powódki polegające na wypuszczaniu ścieków z zakładu w Grąbkowie 
73 do rowu melioracyjnego Sz-I, a dalej do stawu będącego własnością powódki. Wartość przedmiotu sporu 
określona w pozwie wynosi 2000 złotych. Roszczenie powódki nie zawiera żądania zasądzenia jakiejkolwiek 
kwoty pieniężnej, jednak w razie wydania wyroku uwzględniającego żądanie pozwu, Spółka będzie musiała 
ponieść koszty związane z oczyszczeniem stawu. 

 
Sąd w dniu 1 grudnia 2009 roku wyznaczył biegłym termin 6 miesięcy na sporządzenie opinii w sprawie, 
przekazując im akta toczącego się postępowania. 
 

(c) Postępowanie w sprawie utrzymania w mocy decyzji o pokryciu kosztów utrzymania stawu, do 
którego Emitent odprowadza ścieki 
 

W dniu 2 września 2009 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu oddalił skargę Alicji Staniewskiej 
na Decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w sprawie utrzymania w mocy 
decyzji z dnia 26 maja 2008 roku, znak OS. 7647-3-3/07, orzekającej podział kosztów utrzymania stawu 
należącego do Alicji Staniewskiej, do którego Emitent odprowadza ścieki. W dniu 11 grudnia 2009 r. pełnomocnik 
skarżącej – Alicji Staniewskiej – wniósł do Naczelnego Sądu Administracyjnego skargę. Na datę Prospektu nie 
wyznaczono terminu rozprawy.  
 
Sprawa została zarejestrowana pod sygn. akt II OSK 199/10. 
 
2. Spółki z Grupy Kapitałowej Emitenta 
 
W okresie ostatnich 12 miesięcy nie toczyły się żadne postępowania sądowe i administracyjne, w których stroną 
jest lub była spółka z Grupy Kapitałowej, mogące mieć istotny wpływ na sytuację finansową bądź rentowność 
spółek Grupy Kapitałowej, z wyjątkiem następujących postępowań: 
 
a) postępowania sądowe z powództwa CM Makton S.A. lub toczące się z udziałem CM Makton S.A. 

 
-  postępowanie cywilne przeciwko Monice Makowskiej oraz Andrzejowi Makowskiemu o zwrot zaliczki 

na poczet premii za 2005 r. Wartość przedmiotu sporu wynosi 290.000 PLN. Sprawa została 
wniesiona do Sądu Okręgowego w Warszawie w dniu 13 września 2007 r. Postępowanie dowodowe 
jest w toku. Na dzień zatwierdzenia Prospektu pozwani złożyli opinię biegłego w sprawie wyliczenia 
zysku, uzasadniającą pobraną premię. Emitent zwrócił się do sądu o czas niezbędny do odpowiedzi 
na przedstawioną opinię. Sąd nie wyznaczył kolejnych terminów rozpraw. 
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b) postępowania sądowe przeciwko CM Makton S.A.  
 

-       postępowanie z powództwa Moniki Makowskiej przeciwko CM Makton S.A. o zapłatę 3.000.000 PLN 
tytułem odszkodowania za rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z naruszeniem przepisów 
o rozwiązywaniu umów o pracę wniesionego do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w dniu 30 
grudnia 2006 r. Kolejny termin rozprawy  wyznaczony został na dzień 7 września 2010 r. (zeznania 
świadków);  

 
-  postępowanie z powództwa Andrzeja Makowskiego wniesionego do Sądu Rejonowego dla m.st. 

Warszawy w dniu 11 marca 2008 r. przeciwko CM Makton S.A. o zapłatę 3.000.000 PLN tytułem 
odszkodowania za rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z naruszeniem przepisów 
o rozwiązywaniu umów o pracę. Kolejny termin rozprawy wyznaczony został na dzień 31 sierpnia 
2010 r. (zeznania świadków); 

 
-  postępowanie z powództwa Moniki Makowskiej oraz Andrzeja Makowskiego przeciwko CM Makton 

S.A. o zapłatę premii od osiągniętego zysku za lata 2005-2006. Wartość przedmiotu sporu wynosi 
1.528.000 PLN. Postępowanie dowodowe jest w toku. Na datę zatwierdzenia Prospektu pozwani 
złożyli opinię biegłego w sprawie wyliczenia zysku uzasadniającą pobraną premię. Emitent zwrócił się 
do sądu o czas niezbędny do odpowiedzi na przedstawioną opinię. Sąd nie wyznaczył kolejnych 
terminów rozpraw. 

   
a) postępowania administracyjne dotyczące zwrotu podatku VAT spółek z Grupy Kapitałowej 
 
- Spółki z Grupy Kapitałowej z siedzibą na terytorium Ukrainy są stroną postępowań w sprawie zwrotu 

podatku VAT od ukraińskich organów podatkowych w łącznej kwocie około 14.833.000 UAH. Z uwagi na 
przewlekłość ww. postępowań Emitent nie może wykluczyć istotnego przedłużenia się okresu posiadania 
zmniejszonych środków finansowych tych spółek, co może mieć negatywny wpływ na sytuację 
ekonomiczną Grupy Kapitałowej. 

 
b) postępowania przed UOKiK w sprawie stosowania praktyk ograniczających konkurencję  

 
- CM Makton S.A., Stół Polski sp. z o.o. oraz spółka spoza Grupy Kapitałowej są stronami postępowania 

przed UOKiK w sprawie stosowania praktyk ograniczających konkurencję, polegających na zawarciu 
porozumienia, którego celem było ustalanie cen i innych warunków zakupu lub sprzedaży towarów. Na 
datę zatwierdzenia Prospektu ww. postępowanie nie zostało zakończone żadną decyzją UOKiK. Wyżej 
wymienione spółki z Grupy złożyły wnioski o odstąpienie od wymierzenia lub obniżenie kary pieniężnej 
w związku z uznaniem spełnienia warunków uprawniających do ubiegania się o objęcie programem 
łagodzenia kar, jednakże do daty zatwierdzenia Prospektu nie otrzymały zawiadomienia Prezesa UOKiK 
o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu ww. wniosku.  

 
3. Potencjalne postępowania sądowe, administracyjne oraz przed organami rządowymi 
 
a) W związku z otrzymanym przez Emitenta w dniu 16 grudnia 2009 r. pismem Komisji Nadzoru 

Finansowego z dnia 14 grudnia 2009 r. dotyczącym przyczyn niewskazania w jednym z poprzednio 
udostępnionych do wiadomości publicznej Prospektów Emisyjnych Emitenta informacji wymaganych pkt 
14.1. załącznika do Rozporządzenia o Prospekcie, Emitent nie jest w stanie wykluczyć możliwości, że 
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego podejmie postępowanie w sprawie podejrzenia naruszenia przez 
Emitenta obowiązków informacyjnych wynikających z przepisów Ustawy o Ofercie, co może wiązać się 
z nałożeniem na Emitenta kary pieniężnej do 1.000.000,00 PLN. Na dzień zatwierdzenia Prospektu 
Emitent składa wszelkie wymagane przez KNF informacje w celu uniknięcia wszczęcia ww. postępowania 
przez KNF lub nałożenia kary. 
 
Poza wyżej opisanym Emitentowi nie są znane żadne potencjalne postępowania sądowe, administracyjne 
oraz przed organami rządowymi mogące mieć istotny wpływ na sytuację finansową lub rentowność 
Emitenta lub Grupy Kapitałowej.  
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8. Istotne umowy 
Poniżej przedstawiono istotne umowy zawarte przez Emitenta lub spółki z Grupy Kapitałowej zawierane 
w normalnym toku działalności oraz inne niż te zawierane w normalnym toku działalności, których wartość 
przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta, a także umowy nie spełniające ww. kryterium, ale których 
opis, w ocenie Emitenta, jest uzasadniony zapewnieniem inwestorom dostępu do informacji dotyczących stanu 
prawnego i finansowego Grupy, w szczególności w związku z wykonaniem planu naprawczego (opisanego w pkt 
7.2.14. Prospektu). 
 

8.1 Podsumowanie istotnych umów, innych niż umowy zawierane w normalnym 
toku działalności Emitenta, których stroną jest Emitent lub dowolny członek 
jego Grupy Kapitałowej za okres dwóch lat bezpośrednio poprzedzających 
datę publikacji Prospektu 

8.1.1. Istotne umowy zawarte przez Emitenta 
 
(1) Umowy nabyia akcji lub udziałów 

 
Informacje na temat transakcji nabycia przez Emitenta udziałów bądź akcji spółek z Grupy Kapitałowej w okresie 
ostatnich dwóch lat obrotowych zostały przekazane przez Emitenta do publicznej wiadomości w formie poniżej 
wskazanych raportów bieżących, zamieszczonych na stronie internetowej Emitenta: 
 http://www.pkmduda.pl/index.php?pid=275.  
 
Poniższa tabela przedstawia wykaz transakcji nabycia przez Emitenta udziałów bądź akcji spółek z Grupy 
Kapitałowej*: 
 
Lp. Numer raportu i data 

jego przekazania 
Data zawarcia 

umowy Przedmiot umowy 

1. 
Raport bieżący 

nr 48/2007 z dnia 
15 czerwca 2007 r. 

15 czerwca 2007 r. 
Warunkowa umowa znacząca o nabycie 100% udziałów w funduszu 
statutowym spółki Pieprzyk Rogatyn sp. z o.o., zawarta z Antonim 
Pieprzykiem. 

2. 
Raport bieżący 

nr 59/2007 z dnia 3 lipca 
2007 r. 

3 lipca 2007 r. Finalizacja znaczącej umowy nabycia 100% udziałów w funduszu statutowym 
spółki Pieprzyk Rogatyn sp. z o.o., zawartej z Antonim Pieprzykiem. 

3. 
Raport bieżący 

nr 66/2007 z dnia 3 lipca 
2007 r. 

25 lipca 2007 r. Znacząca umowa o nabycie 100% udziałów w kapitale zakładowym New 
Logistic sp. z o.o., zawarta z Verness Computer Technologies Limited. 

4. 
Raport bieżący 

nr 78/2007 z dnia 
20 września 2007 r. 

31 lipca 2007 r. Aneks do znaczącej umowy o nabycie 100% udziałów w kapitale zakładowym 
New Logistic sp. z o.o., zawartej z Verness Computer Technologies Limited. 

5. 
Raport bieżący 

nr 30/2008 z dnia 
30 maja 2008 r. 

30 maja 2008 r. Umowa o nabycie 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki Agro 
Progress sp. z o.o., zawarta z Towarzystwem Finansowym Mibrok Sp. z o.o. 

*Emitent przekazał do publicznej wiadomości informację dotyczącą ww. transakcji w formie raportów bieżących na podstawie § 5 ust. 1 pkt 1 
Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków 
uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz.U.  Nr 
33, poz. 259) 

 
(2) Umowa opcji Buy-Back zawarta w dniu 24 lipca 2009 r. pomiędzy Emitentem a PKO Bank Polski 

S.A., Kredyt Bank S.A. , Bank Zachodni WBK S.A., BRE Bank S.A., ING Bank Śląski S.A., Bank 
Handlowy w Warszawie S. A. („Banki”) 

Na podstawie umowy Emitent uzyskał prawo odpłatnego nabycia Akcji Serii I („Nowych Akcji Spółki 
Emitowanych do Banków”) w celu ich dobrowolnego umorzenia. Umowa jest umową przedwstępną, w ramach 
której Banki zobowiązały się nieodwołalnie do zawarcia umowy przyrzeczonej zbycia Nowych Akcji Spółki 
Emitowanych do Banków w celu umorzenia („Umowa Przyrzeczona Buy-Back”) i sprzedaży na rzecz Spółki 
Nowych Akcji Spółki Emitowanych do Banków na jej żądanie. Na podstawie umowy Emitent jest uprawniony do 
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nabycia Nowych Akcji Spółki Emitowanych od Banków w drodze zawarcia i wykonania Umowy Przyrzeczonej 
Buy-Back przez Banki i Spółkę albo poprzez przyjęcie przez Spółkę oferty Buy-Back.  

Banki w ramach Umowy Opcji Buy-Back złożyły Spółce nieodwołalną ofertę odpłatnego zbycia na rzecz Spółki 
w celu dobrowolnego umorzenia wszystkich lub części Nowych Akcji Spółki Emitowanych do Banków 
i zobowiązały się do odpłatnego zbycia wszystkich Nowych Akcji Spółki Emitowanych do Banków w celu 
umorzenia nie później niż w ciągu 14 dni od dnia powiadomienia Banków o przyjęciu powyższej oferty („Oferta 
Buy-Back”), pod warunkiem zawieszającym zarejestrowanie w Krajowym Rejestrze Sądowym Nowych Akcji 
Emitowanych do Banków. 

Z wyjątkiem wskazanym poniżej, oświadczenie o przyjęciu Oferty Buy- Back w ramach Umowy Opcji Buy-Back 
albo żądanie zawarcia Umowy Przyrzeczonej Buy-Back nie będzie mogło zostać złożone: (i) przed spłatą 
wszelkich zobowiązań pieniężnych wraz z należnymi odsetkami, wynikających z umowy o konsolidacyjny kredyt 
konsorcjalny i (ii) w stosunku do części spośród wszystkich Nowych Akcji Spółki Emitowanych do Banków. 
Oświadczenie o wykonaniu Opcji Buy-Back dla swej skuteczności w odniesieniu do całości lub części Nowych 
Akcji Emitowanych do Banków będzie mogło wywrzeć skutek, pod warunkiem że którykolwiek z Członków 
Rodziny Duda wyrazi pisemną zgodę na wykonanie Opcji Buy-Back przez Spółkę. 

Opcja Buy-Back będzie mogła zostać wykonana w stosunku do części Nowych Akcji Spółki Emitowanych do 
Banków, a także przed spłatą zobowiązań pieniężnych wynikających z umowy o konsolidacyjny kredyt 
konsorcjalny tylko w przypadku wypełnienia warunków w niej określonych. 
Oferta przestanie wiązać z upływem dnia 31 grudnia 2012 r. i do tej daty winna być przyjęta. W tym samym 
terminie, tj. do dnia 31 grudnia 2012 r., może zostać złożone przez Spółkę żądanie zawarcia Umowy 
Przyrzeczonej Buy-Back. 
W trakcie trwania uprawnienia do wykonania Opcji Buy-Back Banki nie mogą zbyć ani obciążyć części lub 
wszystkich Nowych Akcji Spółki Emitowanych do Banków na rzecz jakiegokolwiek podmiotu (w tym Banków) bez 
uzyskania pisemnej zgody któregokolwiek z Członków Rodziny Duda. Powyższy zakaz dotyczy również 
zaciągania zobowiązań do zbycia lub obciążenia przez którykolwiek z Banków części lub wszystkich Nowych 
Akcji Spółki Emitowanych do Banków, pod warunkiem że wykonanie takiego zobowiązania będzie mogło 
nastąpić nie wcześniej niż w dniu następującym po dniu wygaśnięcia Opcji Buy-Back. Niniejszy zakaz nie 
ogranicza możliwości przeniesienia części lub wszystkich Nowych Akcji Spółki Emitowanych do Banków 
następującego w wyniku połączenia lub podziału Banków; albo następującego w wykonaniu opcji call 
przysługującej Maciejowi Dudzie, Darii Dudzie, Bognie Dudzie-Jankowiak, na podstawie umowy opcji call 
zawartej przez ww. osoby z PKO Bank Polski S.A.; Kredyt Bank S.A., Bank Zachodni WBK S.A., BRE Bank S.A., 
ING Bank Śląski S.A., Bank Handlowy w Warszawie S.A. i uprawniającej Macieja Dudę, Darię Dudę, Bognę 
Dudę-Jankowiak do żądania sprzedaży przez ww. banki na ich rzecz Akcji Serii I. 
Umowa wejdzie w życie pod warunkiem: 
a) podjęcia uchwały o zmianie statutu Spółki (uchwała została podjęta w dniu 31 sierpnia 2009 r.); 
b) podjęcia uchwały o powołaniu nowego składu Rady Nadzorczej Spółki (uchwała podjęta w dniu 31 

sierpnia 2009 r.); 
c) dokonania przez Macieja Dudę wpłaty na poczet objęcia Akcji Spółki Serii J (Akcji Emitowanych do    

Rodziny Duda) (warunek niespełniony na datę zatwierdzenia Prospektu). 
 
Spełnienie warunku określonego w lit. c) powyżej jest uzależnione od przeprowadzenia emisji Akcji Serii H, 
bowiem w razie jej dojścia do skutku i objęcia przez Macieja Dudę lub podmiot przez niego wskazany Akcji Serii 
H o łącznej wartości 20 mln PLN, liczba akcji serii J przeznaczonych do zaoferowania na rzecz Macieja Dudy lub 
podmiotu przez niego wskazanego ulegnie zmniejszeniu o taką liczbę Akcji Serii H, jaka została objęta i opłacona 
przez którykolwiek z ww. podmiotów. 
 
Przewiduje się, że emisja Akcji Serii J zostanie przeprowadzona na następujących warunkach:  
 

(a) akcje zostaną wyemitowane na podstawie uchwały o emisji nowych 18.181.818 nieuprzywilejowanych 
akcji zwykłych na okaziciela serii J, o cenie emisyjnej 1,1 zł za jedną akcję,  
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(b) wyłączone zostanie prawo poboru przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom względem Akcji 
Emitowanych do Rodziny Duda,  

(c) wszystkie Akcje Emitowane do Rodziny Duda zostaną przeznaczone do objęcia, w ramach subskrypcji 
prywatnej, przez Macieja Dudę lub podmiot przez niego wskazany, którym może być członek rodziny 
Duda lub Opoka FIZ. 

Poza ww. umowami Emitent nie zawarł innych umów istotnych poza normalnym tokiem działalności. 

8.1.2. Istotne umowy zawarte przez spółki z  Grupy Kapitałowej 
W okresie ostatnich dwóch lat bezpośrednio poprzedzających datę zatwierdzenia Prospektu, spółki z Grupy 
Kapitałowej nie zawarły istotnych umów innych niż umowy zawierane w normalnym toku działalności. 
 

8.2 Umowy znaczące zawierane w normalnym toku działalności Emitenta 

8.2.1. Umowy zawarte przez Emitenta 
 
Informacje na temat znaczących umów zawartych przez Emitenta w normalnym toku jego działalności, w okresie 
ostatnich dwóch lat obrotowych, zostały przekazane przez Emitenta do publicznej wiadomości w formie poniżej 
wskazanych raportów bieżących, zamieszczonych na stronie internetowej Emitenta: 
http://www.pkmduda.pl/index.php?pid=275*.  
 
Poniższa tabela przedstawia wykaz znaczących umów zawartych przez Emitenta w normalnym toku jego 
działalności: 
 

Lp. Numer raportu i data 
jego przekazania 

Data zawarcia 
umowy Przedmiot umowy 

1. Raport bieżący nr 46/2007 
z dnia 31 maja 2007 r. 29 maja 2007 r. Umowa o sprzedaż półtusz i elementów wieprzowych na rynek 

Kazachstanu, zawarta z kontrahentem z Kazachstanu. 

2. Raport bieżący nr 69/2008 z 
dnia 24 października 2008 r. - 

Dotacja dla spółki w ramach Sektorowego Programu 
Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora 
żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” 
udzielona na podstawie umowy dotyczącej dostawy i zabudowy 
szczeciniarki przelotowej w istniejącej linii ubojowej, zawartej 
z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

*Emitent przekazał do publicznej wiadomości informację dotyczącą ww. transakcji w formie raportów bieżących na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 
Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków 
uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz.U.  Nr 
33, poz. 259) 

8.2.2. Umowy zawarte przez spółki z Grupy Kapitałowej 
 
Informacje na temat znaczących umów zawartych przez spółki z Grupy Kapitałowej w normalnym toku ich 
działalności, w okresie ostatnich dwóch lat obrotowych, zostały przekazane przez Emitenta do publicznej 
wiadomości w formie poniżej wskazanych raportów bieżących, zamieszczonych na stronie internetowej Emitenta 
http://www.pkmduda.pl/index.php?pid=275*.  
 
Poniższa tabela przedstawia wykaz znaczących umów zawartych przez spółki z Grupy Kapitałowej w normalnym 
toku ich działalności: 

Lp. Numer raportu i data 
jego przekazania 

Nazwa spółki 
zależnej 

Data zawarcia 
umowy Przedmiot umowy 

1. 
Raport bieżący 

nr 36/2007 z dnia  
25 kwietnia 2007 r. 

Agro Duda sp. z o.o. 23 kwietnia 2007 r. 

Umowa o nabycie i montaż urządzeń do 
kompleksu magazynowo-zbożowego 
w miejscowości Chróścina, gm. Skoroszyce, 
zawarta z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-
Wdrożeniowym „ARAJ” sp. z o.o. 

2. 
Raport bieżący 

nr 36/2007 z dnia  
25 kwietnia 2007 r. 

Agro Duda sp. z o.o. 23 kwietnia 2007 r. 
Umowa o wykonanie fundamentów i prac 
budowlanych do posadowienia urządzeń, 
zawarta z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-



155 
 

Wdrożeniowym „ARAJ” sp. z o.o. 

3. 
Raport bieżący nr 

39/2007 z dnia  
14 maja 2007 r. 

Stół Polski sp. z o.o. - 

Dotacja dla spółki w ramach programu SAPARD 
udzielona na podstawie umowy o zakup 
automatu do produkcji parówek oraz kutra do 
zakładu w Ciechanowcu, zawartej z Agencją 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

4. 
Raport bieżący 

nr 40/2007 z dnia  
14 maja 2007 r. 

Rosan-Agro sp. z o.o. - 
Pozwolenie na dzierżawę 10 000 (dziesięciu 
tysięcy) hektarów ziemi z przeznaczeniem 
rolnym, uzyskane od Państwowej Administracji 
Rejonowej w Rogatyniu. 

5. 
Raport bieżący 

nr 51/2007 z dnia  
22 czerwca 2007 r. 

Stół Polski sp. z o.o. - 

Dotacja dla spółki w ramach Sektorowego 
Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja 
i modernizacja sektora żywnościowego oraz 
rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” udzielona 
na podstawie umowy o zakup specjalistycznych 
środków transportu do obsługi zakładu w 
Ciechanowcu, zawartej z Agencją 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

6. Raport bieżący nr 2/2009 
z dnia 6 stycznia 2009 r. 

Centrum Mięsne 
Eurosmak sp. z o.o. 
(obecnie CM Makton 

S.A.) 
- 

Dotacja dla spółki w ramach Sektorowego
Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja 
i modernizacja sektora żywnościowego oraz 
rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” udzielona 
na podstawie umowy o zakup środków 
transportu, maszyn i urządzeń oraz budowy 
systemu do sterowania procesem 
magazynowania w Warszawie, zawartej 
z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa. 
 

7. 
Raport bieżący 

nr 14/2009 z dnia 
12 lutego 2009 r. 

Centrum Mięsne 
Eurosmak sp. z o.o. 
(obecnie CM Makton 

S.A.) 
- 

Dotacja dla spółki w ramach Sektorowego
Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja 
i modernizacja sektora żywnościowego oraz 
rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” udzielona 
na podstawie umowy o zakup środków 
transportu, maszyn i urządzeń oraz budowy 
systemu do sterowania procesem 
magazynowania w zakładzie w Krakowie, 
zawartej z Agencją Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa. 
 

*Emitent przekazał do publicznej wiadomości informację dotyczącą ww. transakcji w formie raportów bieżących na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 
Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków 
uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz.U.  Nr 
33, poz. 259) 
 

8.2.3. Umowy finansowe 

8.2.3.1. Umowy kredytowe Emitenta 
Poniższa tabela przedstawia wszystkie umowy kredytowe zawarte przez Emitenta lub obowiązujące w okresie 
ostatnich dwóch lat obrotowych: 

Lp. Kredytodawc
a 

Data zawarcia 
umowy 

Wysokość
kredytu / waluta Oprocentowanie Termin spłaty Przeznaczenie kredytu oraz istotne 

postanowienia umowy 
1. Kredyt Bank 

S.A.*** 
31 marca 2000 r. 10 000 tys. zł Zmienne, stawka 

WIBOR O/N + 
marża banku 

31 lipca 2009 r. Krótkoterminowy odnawialny kredyt 
obrotowy w rachunku bieżącym 
przeznaczony na pokrycie zobowiązań 
płatniczych z tytułu prowadzonej 
działalności gospodarczej. 
 
Zabezpieczeniem spłaty kredytu są: 
- weksel in blanco Emitenta wraz 

z deklaracją wekslową, 
- pełnomocnictwo do wszystkich 

rachunków Emitenta prowadzonych 
w banku, 

- oświadczenie Emitenta o poddaniu 
się egzekucji na podstawie 
bankowego tytułu egzekucyjnego w 
zakresie roszczeń wynikających z 
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umowy do kwoty 24 800 tys. zł 
wystawionego przez bank do dnia 31 
lipca 2012 roku. 
 

W przypadkach enumeratywnie 
wymienionych w umowie, 
charakterystycznych dla umów kredytu, 
bank jest uprawniony do wypowiedzenia 
umowy kredytowej w całości lub części, 
natomiast Emitent zobowiązany jest do 
spłaty wykorzystanego kredytu wraz 
z odsetkami oraz innymi należnościami 
banku. 

2. Kredyt Bank 
S.A.*** 

4 czerwca 2008 r. 20 000 tys. zł Zmienne, stawka 
WIBOR 1M + 
marża banku 

31 lipca 2009 r. Kredyt obrotowy odnawialny 
przeznaczony na finansowanie bieżącej 
działalności gospodarczej Emitenta. 
 
Zabezpieczeniem spłaty kredytu są: 
- weksel in blanco Emitenta wraz 

z deklaracją wekslową, 
- pełnomocnictwo do wszystkich 

rachunków Emitenta prowadzonych 
w banku, 

- oświadczenie Emitenta o poddaniu 
się egzekucji na podstawie 
bankowego tytułu egzekucyjnego w 
zakresie roszczeń wynikających z 
umowy do kwoty 25 800 tys. zł 
wystawionego przez bank do dnia 
31 lipca 2012 roku. 
 

W przypadkach enumeratywnie 
wymienionych w umowie, 
charakterystycznych dla umów kredytu, 
bank jest uprawniony do wypowiedzenia 
umowy kredytowej w całości lub części, 
natomiast Emitent zobowiązany jest do 
natychmiastowego zwrotu 
wykorzystanego kredytu wraz 
z odsetkami oraz innymi należnościami 
banku.  

3. Kredyt Bank 
S.A. 

26 czerwca 2008 r. 10 000 tys. zł Zmienne, stawka 
WIBOR 1M + 
marża banku 

25 czerwca 
2015 r. 

Kredyt inwestycyjny przeznaczony na 
finansowanie / refinansowanie rozbudowy 
zakładu Emitenta położonego w 
Grąbkowie. 
 
Zabezpieczeniem spłaty kredytu są: 
- hipoteka zwykła w wysokości 

10 000 tys. zł oraz hipoteka kaucyjna 
w  wysokości 1 000 tys. zł  na 
nieruchomości położonej w 
Grąbkowie objętej księgą wieczystą 
KW nr 11149, prowadzoną przez 
Sąd Rejonowy w Rawiczu wraz 
z przelewem praw z polisy 
ubezpieczeniowej wyż.wym. 
nieruchomości, 

- pełnomocnictwo do dysponowania 
wszystkimi rachunkami Emitenta 
prowadzonymi w banku, 

- oświadczenie Emitenta o poddaniu 
się egzekucji na podstawie 
bankowego tytułu egzekucyjnego w 
zakresie roszczeń wynikających z 
umowy do kwoty 13 000 tys. zł 
wystawionego przez bank do dnia 25 
czerwca 2018 roku. 

 
W przypadkach enumeratywnie 
wymienionych w umowie, 
charakterystycznych dla umów kredytu, 
bank jest uprawniony do wypowiedzenia 
umowy kredytowej w całości lub części, 
natomiast Emitent zobowiązany jest do 
natychmiastowego zwrotu 
wykorzystanego kredytu wraz 
z odsetkami oraz innymi należnościami 
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banku. 
 

4. Kredyt Bank 
S.A. 

29 czerwca 2005 r. 4 935 tys. zł Zmienne, stawka 
WIBOR 1M + 
marża banku 

31 maja 2012 r. Kredyt inwestycyjny „Inwestycja z Unią 
Europejską” przeznaczony na 
finansowanie przedsięwzięcia 
inwestycyjnego objętego 
refinansowaniem ze środków Unii 
Europejskiej w ramach funduszy 
strukturalnych w celu doposażenia 
w instalacje i urządzenia, modernizacji 
produkcji, rozbudowy logistyki oraz 
zakupu systemów informatycznych przez 
Emitenta. 
 
Zabezpieczeniem spłaty kredytu są: 
- hipoteka kaucyjna do kwoty 5 500 

tys. zł na nieruchomości Emitenta 
położonej w Grąbkowie objętej 
księgą wieczystą KW nr 11149, 
prowadzoną przez Sąd Rejonowy 
w Rawiczu wraz z cesją praw z 
polisy ubezpieczenia ww. 
nieruchomości od ognia i innych 
zdarzeń losowych, 

- pełnomocnictwo do obciążania 
i pobierania środków pieniężnych 
zgromadzonych na rachunkach 
Emitenta w przypadku wystąpienia 
zobowiązań z tytułu umowy, 

- oświadczenie Emitenta o poddaniu 
się egzekucji na podstawie 
bankowego tytułu egzekucyjnego w 
zakresie roszczeń wynikających z 
umowy do kwoty 7 402 tys. zł 
wystawionego przez bank do dnia 31 
maja 2015 roku. 

 
W przypadkach enumeratywnie 
wymienionych w umowie, 
charakterystycznych dla umów kredytu, 
bank jest uprawniony do wypowiedzenia 
umowy kredytowej w całości lub części, 
natomiast Emitent zobowiązany jest do 
natychmiastowego zwrotu 
wykorzystanego kredytu wraz 
z odsetkami oraz innymi należnościami 
banku.  
 

5. Kredyt Bank 
S.A. 

17 czerwca 2003 r. 5 000 tys. zł Zmienne, 1,16% 
stopy redyskonta 
weksli NBP p.a. 

30 grudnia 
2010 r. 

Kredyt na realizację przedsięwzięcia 
inwestycyjnego objętego programem 
branżowym z dopłatami do 
oprocentowania ze środków ARiMR 
przeznaczony na finansowanie 
przedsięwzięcia gospodarcz. 
polegającego na rozbudowie zakładu 
mięsnego wraz z jego wyposażeniem 
i infrastrukturą. 
 
Zabezpieczeniem spłaty kredytu są: 
- hipoteka zwykła w kwocie 5 000 tys. 

zł na nieruchomości Emitenta 
położonej w Grąbkowie, dla której 
Sąd Rejonowy w Rawiczu prowadzi 
KW nr 11149, wraz z cesją praw z 
polisy ubezpieczenia ww. 
nieruchomości, 

- weksel własny in blanco wraz 
z deklaracją wekslową wystawiony 
przez Emitenta, 

- pełnomocnictwo do obciążania 
i pobierania środków pieniężnych 
zgromadzonych na rachunkach 
Emitenta w przypadku wystąpienia 
zobowiązań z tytułu umowy, 

- oświadczenie Emitenta o poddaniu 
się egzekucji na podstawie 
bankowego tytułu egzekucyjnego w 
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zakresie roszczeń wynikających z 
umowy do kwoty 6 500 tys. zł, 
wystawionego przez bank do dnia 30 
grudnia 2013 roku. 

 
W przypadkach enumeratywnie 
wymienionych w umowie, 
charakterystycznych dla umów kredytu, 
bank jest uprawniony do wypowiedzenia 
umowy kredytowej w całości lub części, 
natomiast Emitent zobowiązany jest do 
natychmiastowego zwrotu 
wykorzystanego kredytu wraz 
z odsetkami oraz innymi należnościami 
banku. 
 

6. Kredyt Bank 
S.A.***** 

19 listopada 2001 r. 8 000 tys. zł Zmienne, 1,16% 
stopy redyskonta 
weksli NBP p.a. 

30 września 
2009 r. 

Kredyt na realizację przedsięwzięcia 
inwestycyjnego w ramach „Programu 
wspierania restrukturyzacji i modernizacji 
przemysłu mięsnego w Polsce” z 
dopłatami do oprocentowania ze środków 
ARiMR przeznaczony na finansowanie 
przedsięwzięcia gospodarcz. 
polegającego na budowie rzeźni i 
infrastruktury zakładu, zakupie i instalacji 
wyposażenia produkcyjnego oraz 
urządzeń chłodniczych i sanitarnych. 
 
Zabezpieczeniem spłaty kredytu są: 
- hipoteka zwykła w kwocie 3 500 tys. 

zł na nieruchomości Emitenta 
położonej w Grąbkowie, dla której 
Sąd Rejonowy w Rawiczu prowadzi 
KW nr 11149, wraz z cesją praw z 
polisy ubezpieczenia ww. 
nieruchomości, 

- weksel własny in blanco wraz 
z deklaracją wekslową wystawiony 
przez Emitenta, 

- pełnomocnictwo do dysponowania 
rachunkami Emitenta prowadzonymi 
w banku, 

- oświadczenie Emitenta o poddaniu 
się egzekucji na podstawie 
bankowego tytułu egzekucyjnego w 
zakresie roszczeń wynikających z 
umowy do kwoty 10 400 tys. zł, 
wystawionego przez bank do dnia 30 
września 2012 roku. 

 
W przypadkach enumeratywnie 
wymienionych w umowie, 
charakterystycznych dla umów kredytu, 
bank jest uprawniony do wypowiedzenia 
umowy kredytowej w całości lub części, 
natomiast Emitent zobowiązany jest do 
natychmiastowego zwrotu 
wykorzystanego kredytu wraz z 
odsetkami oraz innymi należnościami 
banku. 
 

7. Kredyt Bank 
S.A.*** 

17 czerwca 2003 r. 10 000 tys. zł Zmienne, WIBOR 
1M + marża banku 

30 marca 
2011 r. 

Kredyt inwestycyjny na realizację 
przedsięwzięcia objętego programem 
SAPARD z finansowaniem części kredytu 
środkami pochodzącymi z ww. programu 
za pośrednictwem ARiMR, przeznaczony 
na finansowanie modernizacji budynku 
Emitenta i jego wyposażenia zgodnie ze 
standardami UE oraz wdrożenie systemu 
bezpieczeństwa produkcji żywności 
(HACCP). 

 
Zabezpieczeniem spłaty kredytu są: 
- cesja środków otrzymanych przez 

Emitenta z Programu SAPARD za 
pośrednictwem ARiMR, 
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- weksel własny in blanco wraz 
z deklaracją wekslową wystawiony 
przez Emitenta, 

- klauzula obciążania wymagalnymi 
wierzytelnościami banku rachunku 
Emitenta prowadzonego w banku. 

 
W przypadkach enumeratywnie 
wymienionych w umowie, 
charakterystycznych dla umów kredytu, 
bank jest uprawniony do wypowiedzenia 
umowy kredytowej w całości lub części, 
natomiast Emitent zobowiązany jest do 
natychmiastowego zwrotu 
wykorzystanego kredytu wraz 
z odsetkami oraz innymi należnościami 
banku. 

8. Kredyt Bank 
S.A. 

11 lipca 2003 r. 3 000 tys. zł Zmienne, 1,16% 
stopy redyskonta 
weksli NBP p.a. 

30 czerwca 
2011 r. 

Kredyt na realizację przedsięwzięcia 
inwestycyjnego objętego programem 
branżowym z dopłatami do 
oprocentowania ze środków ARiMR 
przeznaczony na finansowanie oraz 
refinansowanie przedsięwzięcia 
gospodarcz. polegającego na zakupie 
zestawów samochodowych do transportu 
żywca. 
 
Zabezpieczeniem spłaty kredytu są: 
- hipoteka zwykła w kwocie 2 390 tys. 

zł na nieruchomości Emitenta 
położonej w Grąbkowie, dla której 
Sąd Rejonowy w Rawiczu prowadzi 
KW nr 11149, wraz z cesją praw z 
polisy ubezpieczenia ww. 
nieruchomości, 

- hipoteka kaucyjna do kwoty 700 tys. 
zł na nieruchomości Emitenta 
położonej w Grąbkowie, dla której 
Sąd Rejonowy w Rawiczu prowadzi 
KW nr 11149, wraz z cesją praw z 
polisy ubezpieczenia ww. 
nieruchomości, 

- klauzula obciążania wymagalnymi 
wierzytelnościami banku rachunku 
Emitenta prowadzonego w banku, 

- oświadczenie Emitenta o poddaniu 
się egzekucji na podstawie 
bankowego tytułu egzekucyjnego w 
zakresie roszczeń wynikających z 
umowy do kwoty 3 900 tys. zł 
wystawionego przez bank do dnia 30 
czerwca 2014 roku. 

 
W przypadkach enumeratywnie 
wymienionych w umowie, 
charakterystycznych dla umów kredytu, 
bank jest uprawniony do wypowiedzenia 
umowy kredytowej w całości lub części, 
natomiast Emitent zobowiązany jest do 
natychmiastowego zwrotu 
wykorzystanego kredytu wraz 
z odsetkami oraz innymi należnościami 
banku. 

9. Bank 
Zachodni 
WBK S.A.*** 

28 maja 2004 r. 3 000 tys. zł Zmienne, stawka 
WIBOR 1M + 
marża banku 

30 września 
2009 r. 

Kredyt w rachunku bieżącym 
przeznaczony na finansowanie niedoboru 
kapitału obrotowego Emitenta. 
 
Zabezpieczeniem spłaty kredytu są: 
- weksel in blanco wraz z deklaracją 

wekslową, 
- oświadczenie Emitenta o poddaniu 

się egzekucji na podstawie 
bankowego tytułu egzekucyjnego w 
zakresie roszczeń wynikających z 
umowy do kwoty 4 500 tys. zł 
wystawionego przez bank do dnia 30 
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września 2012 roku, 
- pełnomocnictwo do dysponowania 

środkami pieniężnymi 
zgromadzonymi na rachunku 
bieżącym Emitenta oraz innych 
rachunkach prowadzonych w banku. 
 

W przypadkach enumeratywnie 
wymienionych w umowie, 
charakterystycznych dla umów kredytu, 
bank jest uprawniony do wypowiedzenia 
umowy kredytowej w całości lub części, 
natomiast Emitent zobowiązany jest do 
natychmiastowego zwrotu 
wykorzystanego kredytu wraz 
z odsetkami oraz innymi należnościami 
banku.  
 

10. Bank 
Zachodni 
WBK S.A. 

28 maja 2004 r. 695 tys. EUR Zmienne, stawka 
dla spłat w EUR - 
EURIBOR 1M + 
marża banku; dla 
spłat w PLN – 
WIBOR 1M + 
marża banku 

27 lipca 2011 r. Kredyt inwestycyjny, złotowy w wysokości 
stanowiącej równowartość kwoty w EUR, 
przeznaczony na refinansowanie kredytu 
inwestycyjnego w Banku Handlowym S.A. 
w Warszawie  
 
Zabezpieczeniem spłaty kredytu są: 
- hipoteka zwykła w kwocie 465 tys. 

EUR oraz hipoteka kaucyjna do 
kwoty 93 tys. EUR na nieruchomości 
położonej w Kobylinie Starym, 
objętej księgą wieczystą KW nr 
31638, prowadzoną przez Sąd 
Rejonowy w Krotoszynie wraz 
z cesją praw z umowy ubezpieczenia 
wyż.wym. nieruchomości, 

- zastaw rejestrowy na urządzeniach 
mroźni zlokalizowanej na ww. 
nieruchomości o łącznej wartości 
księgowej netto 1 300 tys. zł wraz 
z cesją praw z umowy ubezpieczenia 
ww. urządzeń, 

- zastaw rejestrowy na zapasach 
(mięso mrożone) do kwoty 2 000 tys. 
zł wraz z cesją praw z umowy 
ubezpieczenia ww. zapasów, 

- weksel własny in blanco wraz 
z deklaracją wekslową, 

- oświadczenie Emitenta o poddaniu 
się egzekucji na podstawie 
bankowego tytułu egzekucyjnego w 
zakresie roszczeń wynikających z 
umowy (i) do kwoty 1 390 tys. EUR, 
wystawionego przez bank do dnia 27 
lipca 2014 roku oraz (ii) poprzez 
wydanie przedmiotów zastawu 
rejestrowego opisanych powyżej, 

- pełnomocnictwo do dysponowania 
środkami pieniężnymi 
zgromadzonymi na rachunku 
walutowym Emitenta oraz innych 
rachunkach prowadzonych w banku. 

 
W przypadkach enumeratywnie 
wymienionych w umowie, 
charakterystycznych dla umów kredytu, 
bank jest uprawniony do wypowiedzenia 
umowy kredytowej w całości lub części, 
natomiast Emitent zobowiązany jest do 
natychmiastowego zwrotu 
wykorzystanego kredytu wraz 
z odsetkami oraz innymi należnościami 
banku.  
 

11. Bank 
Zachodni 
WBK S.A. 

28 maja 2004 r. 519 tys. EUR Zmienne, stawka 
dla spłat w EUR - 
EURIBOR 1M + 
marża banku; dla 
spłat w PLN – 

27 lipca 2011 r. Kredyt inwestycyjny przeznaczony na 
refinansowanie kredytu inwestycyjnego 
w Banku Handlowym S.A. w Warszawie  
 
Zabezpieczeniem spłaty kredytu są: 
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WIBOR 1M + 
marża banku 

- hipoteka zwykła w kwocie 
360.502,63 EUR oraz hipoteka 
kaucyjna do kwoty 72.100,00 EUR 
(na zabezpieczenie odsetek 
kapitałowych) na nieruchomości 
położonej w Kobylinie Starym, 
objętej księgą wieczystą KW nr 
31638, prowadzoną przez Sąd 
Rejonowy w Krotoszynie, wraz 
z cesją praw z umowy ubezpieczenia 
ww. nieruchomości, 

- zastaw rejestrowy na urządzeniach 
mroźni zlokalizowanej na ww. 
nieruchomości o łącznej wartości 
księgowej netto 1 300 tys. zł wraz 
z cesją praw z umowy ubezpieczenia 
ww. urządzeń, 

- zastaw rejestrowy na zapasach 
(mięso mrożone) do kwoty 2 000 tys. 
zł wraz z cesją praw z umowy 
ubezpieczenia ww. zapasów, 

- weksel własny in blanco wraz 
z deklaracją wekslową, 

- oświadczenie Emitenta o poddaniu 
się egzekucji na podstawie 
bankowego tytułu egzekucyjnego w 
zakresie roszczeń wynikających z 
umowy (i) do kwoty 1 038 tys. EUR 
wystawionego przez bank do dnia 27 
lipca 2014 roku oraz (ii) poprzez 
wydanie przedmiotów zastawu 
rejestrowego opisanych powyżej, 

- pełnomocnictwo do dysponowania 
środkami pieniężnymi 
zgromadzonymi na rachunku 
walutowym Emitenta oraz innych 
rachunkach prowadzonych w banku. 

 
W przypadkach enumeratywnie 
wymienionych w umowie, 
charakterystycznych dla umów kredytu, 
bank jest uprawniony do wypowiedzenia 
umowy kredytowej w całości lub części, 
natomiast Emitent zobowiązany jest do 
natychmiastowego zwrotu 
wykorzystanego kredytu wraz 
z odsetkami oraz innymi należnościami 
banku.  
 

12. Bank 
Zachodni 
WBK S.A. 

28 maja 2004 r. 7 200 tys. zł Zmienne, stawka 
WIBOR 1M + 
marża banku 

27 lipca 2010 r. Kredyt inwestycyjny przeznaczony na 
finansowanie i refinansowanie zakupu 
urządzeń i wykonanie prac w zakładzie 
Emitenta w Grąbkowie objętych 
finansowaniem ze środków SAPARD. 
 
Zabezpieczeniem spłaty kredytu są: 
- hipoteka zwykła w wysokości 

5 023 tys. złotych oraz hipoteka 
kaucyjna do kwoty 1 004 tys. złotych 
(na zabezpieczenie odsetek 
kapitałowych) na nieruchomości 
zlokalizowanej w Kobylinie Starym, 
objętej księgą wieczystą KW nr 
31638, prowadzoną przez Sąd 
Rejonowy w Krotoszynie wraz z 
cesją praw z umowy ubezpieczenia 
wyż.wym. nieruchomości, 

- zastaw rejestrowy na urządzeniach 
mroźni zlokalizowanej na ww. 
nieruchomości o łącznej wartości 
księgowej netto 1 300 tys. zł wraz 
z cesją praw z umowy ubezpieczenia 
ww. urządzeń, 

- zastaw rejestrowy na zapasach 
(mięso mrożone) do kwoty 2 000 tys. 
zł wraz z cesją praw z umowy 
ubezpieczenia ww. zapasów, 
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- weksel własny in blanco wraz 
z deklaracją wekslową, 

- oświadczenie Emitenta o poddaniu 
się egzekucji na podstawie 
bankowego tytułu egzekucyjnego w 
zakresie roszczeń wynikających z 
umowy (i) do kwoty 14 400 tys. zł, 
wystawionego przez bank do dnia 27 
lipca 2013 roku oraz (ii) poprzez 
wydanie rzeczy stanowiących 
przedmiot zastawów rejestrowych 
opisanych powyżej, 

- pełnomocnictwo do dysponowania 
środkami pieniężnymi 
zgromadzonymi na rachunku 
bieżącym Emitenta oraz innych 
rachunkach prowadzonych w banku. 

 
W przypadkach enumeratywnie 
wymienionych w umowie, 
charakterystycznych dla umów kredytu, 
bank jest uprawniony do wypowiedzenia 
umowy kredytowej w całości lub części, 
natomiast Emitent zobowiązany jest do 
natychmiastowego zwrotu 
wykorzystanego kredytu wraz 
z odsetkami oraz innymi należnościami 
banku.  

13. Bank 
Zachodni 
WBK S.A. 

28 maja 2004 r. 4 000 tys. zł Zmienne, stawka 
WIBOR 1M + 
marża banku 

27 lipca 2010 r. Kredyt inwestycyjny przeznaczony na 
finansowanie zakupu specjalistycznych 
środków transportu do przewozu mięsa 
i żywca. 
 
Zabezpieczeniem spłaty kredytu są: 
- hipoteka zwykła w wysokości 

1 332 tys. zł oraz hipoteka kaucyjna 
do kwoty 266 tys. zł (na 
zabezpieczenie odsetek 
kapitałowych) na nieruchomości 
położonej w Kobylinie Starym, 
objętej księgą wieczystą KW nr 
31638, prowadzoną przez Sąd 
Rejonowy w Krotoszynie wraz 
z cesją praw z umowy ubezpieczenia 
ww. nieruchomości, 

- zastaw rejestrowy na urządzeniach 
mroźni zlokalizowanej na wyż.wym. 
nieruchomości o łącznej wartości 
księgowej netto 1 300 tys. zł wraz 
z cesją praw z umowy ubezpieczenia 
ww. urządzeń, 

- zastaw rejestrowy na zapasach 
(mięso mrożone) do kwoty 2 000 tys. 
zł wraz z cesją praw z umowy 
ubezpieczenia ww. zapasów, 

- weksel własny in blanco wraz 
z deklaracją wekslową, 

- pełnomocnictwo do dysponowania 
środkami pieniężnymi 
zgromadzonymi na rachunku 
bieżącym Emitenta oraz innych 
rachunkach prowadzonych w banku. 

 
W przypadkach enumeratywnie 
wymienionych w umowie, 
charakterystycznych dla umów kredytu, 
bank jest uprawniony do wypowiedzenia 
umowy kredytowej w całości lub części, 
natomiast Emitent zobowiązany jest do 
natychmiastowego zwrotu 
wykorzystanego kredytu wraz 
z odsetkami oraz innymi należnościami 
banku.  
 

14. Bank 
Zachodni 
WBK S.A. 

23 listopada 2005 r. 12 000 tys. zł Zmienne, stawka 
WIBOR 1M + 
marża banku 

30 września 
2010 r. 

Kredyt obrotowy przeznaczony na 
finansowanie zapotrzebowania Emitenta 
na kapitał obrotowy. 
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Zabezpieczeniem spłaty kredytu są: 
- hipoteka zwykła w wysokości 

12 000 tys. zł oraz hipoteka kaucyjna 
do kwoty 2 400 tys. złotych na 
nieruchomości położonej w Kobylinie 
Starym, objętej księgą wieczystą KW 
nr 31638, prowadzoną przez Sąd 
Rejonowy w Krotoszynie, wraz 
z cesją praw z umowy ubezpieczenia 
ww. nieruchomości, 

- oświadczenie Emitenta o poddaniu 
się egzekucji na podstawie 
bankowego tytułu egzekucyjnego w 
zakresie roszczeń wynikających z 
umowy do kwoty 18 000 tys. zł 
wystawionego przez bank do dnia 20 
września 2013, 

- pełnomocnictwo do dysponowania 
środkami pieniężnymi 
zgromadzonymi na rachunku 
bieżącym Emitenta oraz innych 
rachunkach prowadzonych w banku. 

 
W przypadkach enumeratywnie 
wymienionych w umowie, 
charakterystycznych dla umów kredytu, 
bank jest uprawniony do wypowiedzenia 
umowy kredytowej w całości lub części, 
natomiast Emitent zobowiązany jest do 
natychmiastowego zwrotu 
wykorzystanego kredytu wraz 
z odsetkami oraz innymi należnościami 
banku. 
 

15. Bank 
Zachodni 
WBK S.A. 

13 stycznia 2005 r. 8 000 tys. zł Zmienne, stawka 
WIBOR 1M + 
marża banku 

13 stycznia 
2011 r. 

Kredyt inwestycyjny przeznaczony na 
współfinansowanie lub refinansowanie 
zakupu specjalistycznych środków 
transportu do przewozu mięsa i żywca 
zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie 
realizacji projektu w ramach Sektorowego 
Programu Operacyjnego 
„Restrukturyzacja i modernizacja sektora 
żywnościowego oraz rozwój obszarów 
wiejskich 2004-2006. 
 
Zabezpieczeniem spłaty kredytu są: 
- oświadczenie Emitenta o poddaniu 

się egzekucji na podstawie 
bankowego tytułu egzekucyjnego w 
zakresie roszczeń wynikających z 
umowy do kwoty 12 000 tys. zł 
wystawionego przez bank do dnia 12 
stycznia 2014, 

- zastaw rejestrowy na środkach 
transportu nabytych z 
przedmiotowego kredytu wraz z 
cesją praw z polis 
ubezpieczeniowych ww. środków 
transportu. 

 
16. Bank Polska 

Kasa Opieki 
S.A.**** 

10 listopada 2006 r. 10 000 tys. zł Zmienne, stawka 
WIBOR 1M + 
marża banku 

09 listopada 
2009 r. 

Kredyt inwestycyjny przeznaczony na 
zakup i refinansowanie specjalistycznych 
środków transportu oraz wyposażenia 
zakładu Emitenta, w tym modernizację 
linii produkcyjnych*. 
 

Zabezpieczeniem spłaty kredytu są: 
- pełnomocnictwo do dysponowania 

środkami pieniężnymi 
zgromadzonymi na rachunkach 
bankowych Emitenta prowadzonych 
w banku, 

- oświadczenie Emitenta o poddaniu 
się egzekucji na podstawie 
bankowego tytułu egzekucyjnego w 
zakresie roszczeń wynikających z 
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umowy do kwoty 16 600 tys. zł 
wystawionego przez bank do dnia 09 
listopada 2012. 
 

Zgodnie z umową bank jest uprawniony 
do wypowiedzenia umowy kredytowej 
w całości lub części, natomiast Emitent 
zobowiązany jest do natychmiastowego 
zwrotu wykorzystanego kredytu wraz 
z odsetkami oraz innymi należnościami 
banku, w przypadkach enumeratywnie 
wymienionych w umowie ustalającej 
ogólne zasady kredytowania zawartej 
przez Emitenta z bankiem, 
charakterystycznych dla umów kredytu. 
 

17. Bank Polska 
Kasa Opieki 
S.A.**** 

24 października 
2005 r. 

20 000 tys. zł Zmienne, stawka 
WIBOR 1M + 
marża banku 

31 października 
2009 r. 

Kredyt w rachunku bieżącym 
przeznaczony na finansowanie 
działalności gospodarczej Emitenta*. 

 

Zabezpieczeniem spłaty kredytu są: 
- pełnomocnictwo do dysponowania 

środkami pieniężnymi 
zgromadzonymi na rachunkach 
bankowych Emitenta prowadzonych 
w banku, 

- oświadczenie Emitenta o poddaniu 
się egzekucji na podstawie 
bankowego tytułu egzekucyjnego w 
zakresie roszczeń wynikających z 
umowy do kwoty 30 000 tys. zł 
wystawionego przez bank nie 
później niż w terminie do dnia 31 
października 2012 r. 
 

Zgodnie z umową bank jest uprawniony 
do wypowiedzenia umowy kredytowej 
w całości lub części, natomiast Emitent 
zobowiązany jest do natychmiastowego 
zwrotu wykorzystanego kredytu wraz 
z odsetkami oraz innymi należnościami 
banku, w przypadkach enumeratywnie 
wymienionych w umowie ustalającej 
ogólne zasady kredytowania zawartej 
przez Emitenta z bankiem, 
charakterystycznych dla umów kredytu. 

18. Bank Polska 
Kasa Opieki 
S.A.**** 

24 października 
2005 r. 

30 000 tys. zł Zmienne, stawka 
WIBOR 1M + 
marża banku 

31 października 
2009 r. 

Kredyt obrotowy odnawialny 
średnioterminowy przeznaczony na 
bieżące finansowanie działalności 
Emitenta*. 
 

Zabezpieczeniem spłaty kredytu są: 
- pełnomocnictwo do rachunku 

bieżącego Emitenta prowadzonego 
w banku, 

- oświadczenie Emitenta o poddaniu 
się egzekucji na podstawie 
bankowego tytułu egzekucyjnego w 
zakresie roszczeń wynikających z 
umowy do kwoty 45 000 tys. zł 
wystawionego przez bank do dnia 31 
października 2012 r. 
 

Zgodnie z umową bank jest uprawniony 
do wypowiedzenia umowy kredytowej 
w całości lub części, natomiast Emitent 
zobowiązany jest do natychmiastowego 
zwrotu wykorzystanego kredytu wraz 
z odsetkami oraz innymi należnościami 
banku, w przypadkach enumeratywnie 
wymienionych w umowie ustalającej 
ogólne zasady kredytowania zawartej 
przez Emitenta z bankiem, 
charakterystycznych dla umów kredytu. 
 

19. PKO Bank 
Polski S.A.*** 

12 października 
2006 r. 

50 000 tys. zł Zmienne, stawka 
WIBOR 1M (dla 

11 października 
2009 r. 

Kredyt w formie limitu kredytowego 
wielocelowego składającego się z (i) 
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kredytu w PLN w 
rachunku 
bieżącym lub linii 
kredytowej 
odnawialnej) lub 
LIBOR 1M (dla 
kredytu w EUR lub 
USD w linii 
kredytowej 
odnawialnej) + 
marża banku 

odnawialnego kredytu w rachunku 
bieżącym w walucie polskiej do 
wysokości 50% kwoty limitu z 
przeznaczeniem na finansowanie 
bieżącej działalności Emitenta oraz (ii) 
odnawialnego kredytu obrotowego w linii 
kredytowej w walucie polskiej 
i wymienialnej USD lub EUR do 
wysokości 50% kwoty limitu z 
przeznaczeniem na finansowanie 
bieżącej działalności oraz refinansowanie 
wydatków sfinansowanych ze środków 
własnych Emitenta. 
 
Zabezpieczenie kredytu stanowią: 
- weksel własny in blanco wraz 

z deklaracją wekslową, 
- klauzula potrącenia wierzytelności 

z rachunku bieżącego Emitenta 
prowadzonego w banku, 

- oświadczenie Emitenta o poddaniu 
się egzekucji na podstawie 
bankowego tytułu egzekucyjnego w 
zakresie roszczeń wynikających z 
umowy do kwoty 60 000 tys. zł 
wystawionego przez bank do dnia 11 
października 2010 r. 
 

Zgodnie z zapisami umowy począwszy od 
31 października 2008 r. Emitent jest 
zobowiązany do stopniowego obniżania 
wykorzystania limitu, tak aby na koniec 
okresu kredytowania kwota 
udostępnionego finansowania z tytułu 
kredytu obrotowego w linii kredytowej nie 
przekroczyła kwoty 12 500 tys. zł. 
 
W przypadkach enumeratywnie 
wymienionych w umowie, 
charakterystycznych dla umów kredytu, 
bank jest uprawniony do wypowiedzenia 
umowy kredytowej, natomiast Emitent 
zobowiązany jest do spłaty 
wykorzystanego kredytu wraz z 
odsetkami oraz innymi należnościami 
banku. 

20. ING Bank 
Śląski S.A.***  

20 maja 2008 r. 28 000 tys. zł WIBOR 1M + 
marża banku 

30 kwietnia 
2009 r. 

Kredyt przeznaczony na spłatę 
finansowania udzielonego przez 
Raiffeisen Bank Polska S.A. w kwocie 
28 000 tys. zł na podstawie umowy o limit 
wierzytelności z dn. 16 marca 2001 r. 
wraz z późniejszymi zmianami oraz w 
celu bezpośrednio związanym z 
działalnością gospodarczą Emitenta. 
 
Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowią: 
- oświadczenie Emitenta o poddaniu 

się egzekucji na podstawie 
bankowego tytułu egzekucyjnego w 
zakresie roszczeń wynikających z 
umowy do kwoty 33 600 tys. zł 
wystawionego przez bank do dnia 30 
października 2009 r., 

- klauzula potrącenia wierzytelności 
z wszystkich rachunków Emitenta 
prowadzonych w banku. 

 
W przypadkach enumeratywnie 
wymienionych w umowie, 
charakterystycznych dla umów kredytu, 
bank jest uprawniony do wypowiedzenia 
umowy kredytowej, natomiast Emitent 
zobowiązany jest do natychmiastowej 
spłaty wykorzystanego kredytu wraz 
z odsetkami oraz innymi należnościami 
i kosztami banku. 
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21. Raiffeisen 
Bank Polska 
S.A. ***** 

08 lipca 2005 r. 18 572 tys. zł Zmienne, stawka: 
WIBOR 1M (dla 
PLN), EURIBOR 
1M (dla EUR) lub 
LIBOR 1M (dla 
USD) + marża 
banku 

13 marca 
2009 r. 

Kredyt przeznaczony na refinansowanie 
kredytu inwestycyjnego w kwocie 
20 000 tys. zł udzielonego Emitentowi 
przez Bank Ochrony Środowiska S.A. na 
zakup udziałów w spółkach „Centrum 
Mięsne Eurosmak” sp. z o.o. oraz 
„Centrum Mięsne Makton” sp. z o.o. 
Kredyt ewidencjonowany w PLN lub 
walucie EUR lub USD. 
 
Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowią: 
- pełnomocnictwo obciążania 

wierzytelnościami i roszczeniami 
banku wszelkich rachunków 
bankowych prowadzonych dla 
Emitenta w banku, 

- weksel in blanco wraz z deklaracją 
wekslową wystawiony przez 
Emitenta, 

- zastaw rejestrowy na 80 udziałach 
Emitenta w spółce „Centrum Mięsne 
Eurosmak” sp. z o.o.,  

- zastaw rejestrowy na 64.960 
udziałach Emitenta w spółce 
„Centrum Mięsne Makton” sp. z o.o., 

- oświadczenie Emitenta o poddaniu 
się egzekucji na podstawie 
bankowego tytułu egzekucyjnego w 
zakresie roszczeń wynikających z 
umowy do kwoty 27 858 tys. zł 
wystawionego przez bank do dnia 30 
czerwca 2013 r. 

22. BRE Bank 
S.A.*** 

23 marca 2009 r. 29 869 tys. zł Zmienne, stawka 
WIBOR 1M + 
marża banku 

26 marca 
2009 r. 

Kredyt obrotowy przeznaczony na spłatę 
przez Emitenta obligacji wyemitowanych 
na podstawie Umowy Dealerskiej z dn. 
20 grudnia 2006 r. i Umowy Agencyjnej 
z dnia 20 grudnia 2006 r. (opisanych 
odpowiednio w pkt 8.2.3.5. ppkt 10. i 11. 
Prospektu), których obligatariuszem jest 
BRE Bank S.A., wymagalnych na dzień 
11 marca 2009 r. i 18 marca 2009 r. o 
łącznej wartości nominalnej 29 800 tys. 
zł., wraz z odsetkami.  
 
Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowią: 

-       weksel własny in blanco wystawiony 
przez Emitenta wraz z deklaracją 
wekslową, 

-       oświadczenie o poddaniu się 
egzekucji na podstawie bankowego 
tytułu egzekucyjnego do kwoty 
33 800 tys. zł w terminie do dnia 02 
kwietnia 2010 r. 

 
23. Bank Polska 

Kasa Opieki 
S.A. 

23 grudnia 2009 r. 29.118.874,93 zł Zmienne, stawka 
WIBOR 3M + 
marża banku 

31 grudnia 
2017 r. 

Kredyt przeznaczony na refinansowanie 
50% zobowiązań wobec Banku PKO 
S.A. z tytułu kredytów podlegających 
restrukturyzacji zgodnie z układem 
zatwierdzonym w ramach postępowania 
naprawczego, opisanym w pkt 7.2.14. 
Prospektu. 
 
Kredyt nie jest zabezpieczony. 

24. Kredyt Bank 
S.A., Bank 
Polska Kasa 
Opieki S.A., 
PKO Bank 
Polski S.A., 
ING Bank 
Śląski S.A., 
Bank 
Zachodni 
WBK S.A., 
BRE Bank 
S.A., Bank 
Handlowy 

23 grudnia 2009 r. Sześć kredytów o 
łącznej kwocie 
102.907.989,69 zł 

Zmienne, stawka 
WIBOR 3M + 
marża 

6 lat od daty
udostępnienia, 
nie później niż 
31 grudnia 
2015 r. 

Kredyty przeznaczone na spłatę 
zobowiązań wynikających z umów 
kredytowych opisanych w niniejszej 
tabeli pod Lp. 1, 2, 7, 9, 16 – 20, 22. 
 
Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowią: 
- hipoteki zwykłe i kaucyjne na 

następujących nieruchomościach: (i) 
nieruchomość w Grąbkowie, objęta 
księgą wieczystą KW nr 11149, 
prowadzoną przez Sąd Rejonowy 
w Rawiczu, (ii)** nieruchomość 
w Kobylinie Starym, objęta księgą 
wieczystą KW nr KZ1R/00031638/1, 
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S.A.  prowadzoną przez Sąd Rejonowy 
w Krotoszynie, (iii) nieruchomość 
w Bytomiu, objęta księgą wieczystą 
KW nr KA1Y/00004294/8, 
prowadzoną przez Sąd Rejonowy w 
Bytomiu, (iv)** nieruchomość w 
Gaju, objęta księgą wieczystą KW nr 
KR3I/00008483/7, prowadzoną 
przez Sąd Rejonowy w Skawinie, 
(v)** nieruchomość w Gaju, objęta 
księgą wieczystą KW nr 
KR3I/00008471/0, prowadzoną 
przez Sąd Rejonowy w Skawinie, 
(vi)** nieruchomość w Libertowie, 
objęta księgą wieczystą KW nr 
KR3I/00006017/6, prowadzoną 
przez Sąd Rejonowy w Skawinie, 
(vii)** nieruchomość we wsi Marków-
Towarzystwo, objęta księgą 
wieczystą KW nr PL1Z/00036737/8, 
prowadzoną przez Sąd Rejonowy w 
Żyrardowie, 

- zastaw rejestrowy na 100% akcji CM 
Makton S.A., 

- zastaw rejestrowy na 100% udziałów 
AGRO DUDA Sp. z o.o., 

- zastaw na 100% udziałów Rosan 
Agro T.O.W., 

- zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy 
ruchomych i praw majątkowych 
Emitenta, 

- zastaw rejestrowy i zastaw 
finansowy na prawach z rachunków 
prowadzonych przez banki 
kredytodawcy na rzecz Emitenta, 
wymienionych w umowie, 

- pełnomocnictwo do dysponowania 
środkami z rachunków 
prowadzonych przez banki 
kredytodawcy na rzecz Emitenta 
wymienionych w umowie, 

- cesja praw z umów ubezpieczenia 
nieruchomości wymienionych 
w umowie, 

- oświadczenia o poddaniu się 
egzekucji na podstawie bankowego 
tytułu egzekucyjnego do kwoty 
równej 150% każdemu z kredytów 
udzielonych na podstawie umowy. 

(*) kredyty udzielone na podstawie umowy ustalającej ogólne zasady kredytowania zawartej z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. w dn. 24.10.2005 r.  
(**) w dacie zatwierdzenia Prospektu hipoteki nie zostały wpisane do ksiąg wieczystych; Emitent złożył oświadczenia o ustanowieniu ww. hipotek w dniu 
11.01.2010 r. (Rep. A nr 59/2010) przed notariuszem Rafałem Szczepańskim z kancelarii notarialnej w Poznaniu przy ul. Św. Marcina 71/3 
(***) na podstawie umowy Konsolidacyjnego Kredytu Konsorcjalnego z dnia 23 grudnia 2009 r. kredyt został zamieniony na Konsolidacyjny Kredyt 
Konsorcjalny opisany w pkt 22 tabeli 
(****) na podstawie umowy Konsolidacyjnego Kredytu Konsorcjalnego z dnia 23 grudnia 2009 r. oraz Kredytu Niezabezpieczonego z dnia 23 grudnia 2009 r. 
50% niezabezpieczonych zobowiązań z umów kredytowych zostało zamienione na Konsolidacyjny Kredyt Konsorcjalny, 50% niezabezpieczonych 
zobowiązań z umów kredytowych zostało zamienione na Kredyt Niezabezpieczony 
(*****) kredyt został  w całości spłacony 

8.2.3.2. Umowy kredytowe spółek z Grupy Kapitałowej 

1. Umowy kredytowe Hunter Wild sp. z o.o. 
 
Poniższa tabela przedstawia wszystkie umowy kredytowe zawarte przez Hunter Wild sp. z o.o. lub obowiązujące 
w okresie ostatnich dwóch lat obrotowych: 
 

Lp. Kredytodawca Data zawarcia 
umowy 

Wysokość
kredytu / waluta Oprocentowanie Termin spłaty Przeznaczenie kredytu oraz istotne 

postanowienia umowy 

1. Raiffeisen Bank 
Polska S.A. 12 lutego 2007 r. 2 000 tys. zł 

Zmienne, stawka 
WIBOR 1M + 
marża banku 

31 maja 2013 r. 

Kredyt przeznaczony na sfinansowanie 
lub refinansowanie nakładów 
inwestycyjnych Hunter Wild sp. z o.o. 
poniesionych w związku z zakupem 
nieruchomości położonej w Wałbrzychu 
przy ul. Wrocławskiej, rozbudową, 
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modernizacją i wyposażeniem magazynu 
chłodni oraz zakupem środków transportu 
(wózków widłowych i ciężarówek). 
 
Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowią: 
- pełnomocnictwo do rachunków 

Hunter Wild sp. z o.o. w banku, 
- hipoteka zwykła w kwocie 2 000 tys. 

zł na nieruchomości położonej 
w Wałbrzychu przy ul. Wrocławskiej 
83, dla której Sąd Rejonowy 
w Wałbrzychu prowadzi KW nr 
SW1W/00020754/5, 
SW1W/00074306/3, 

- hipoteka kaucyjna do kwoty 500 tys. 
zł na nieruchomości określonej 
powyżej, 

- cesja praw z umowy ubezpieczenia 
nieruchomości określonej powyżej, 
na sumę nie niższą niż kwota 
wykorzystanego kredytu (w aktualnej 
polisie cesja do 3 000 tys. zł). 

 

2. Raiffeisen Bank 
Polska S.A. 05 czerwca 2006 r. 380 tys. EUR 

Zmienne, stawka 
EURIBOR 1M + 

marża banku 
31 maja 2013 r. 

Kredyt przeznaczony na spłatę kredytów 
inwestycyjnych zaciągniętych przez 
Hunter Wild sp. z o.o. w Banku BPH S.A. 
 
Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowią: 
- pełnomocnictwo do rachunków 

Hunter Wild sp. z o.o. w banku, 
- hipoteka zwykła w kwocie 380 tys. 

EUR na nieruchomości położonej 
w Wałbrzychu przy ul. Wrocławskiej 
83, dla której Sąd Rejonowy 
w Wałbrzychu prowadzi KW nr 
SW1W/00020754/5, 
SW1W/00074306/3, 

- hipoteka kaucyjna do kwoty 
stanowiącej równowartość 190 tys. 
EUR na ww. nieruchomości, 

- cesja praw z umowy ubezpieczenia 
ww. nieruchomości na sumę 
ubezpieczenia nie niższą niż kwota 
2 500 tys. zł (w aktualnej polisie 
cesja do 3 000 tys. zł). 

 

3. ING Bank Śląski 
S.A.* 26 maja 2008 r. 6 939,9 tys. zł 

Zmienne, stawka 
WIBOR 1M + 
marża banku 

31 maja 2010 r. 

Kredyt przeznaczony na spłatę w 
pierwszej kolejności finansowania 
udzielonego Hunter Wild sp. z o.o. przez 
Raiffeisen Bank Polska S.A. oraz w celu 
finansowania działalności gospodarczej 
Hunter Wild sp. z o.o. 
 
Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowią: 
- oświadczenie Hunter Wild sp. z o.o. 

o poddaniu się egzekucji do kwoty 
8 400 tys. zł na podstawie 
bankowego tytułu egzekucyjnego 
wystawionego przez bank do dnia 31 
maja 2010 r., 

- poręczenie udzielone przez 
Emitenta, 

- poręczenie udzielone przez PKM 
Duda Distribution GmbH, 

- hipoteka łączna kaucyjna do kwoty 
8 400 tys. zł ustanowiona przez 
Hunter Wild na prawie własności 
gruntów oraz budynków i urządzeń 
na nieruchomości położonej 
w Wałbrzychu przy ul. Wrocławskiej 
83, dla której Sąd Rejonowy 
w Wałbrzychu prowadzi KW nr 
SW1W/00020754/5 oraz prawie 
własności gruntu nieruchomości 
położonej w Wałbrzychu, obręb nr 
0004 Szczawienko, dla której Sąd 
Rejonowy w Wałbrzychu prowadzi 
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KW nr SW1W/00074306/3,
- hipoteka kaucyjna do kwoty 8 400 

tys. zł ustanowiona przez Bioenergia 
sp. z o.o. na nieruchomości 
położonej w Malerzowicach Wielkich, 
gm. Łambowice, woj. opolskie, dla 
której Sąd Rejonowy w Nysie 
prowadzi KW nr 68607, należącej do 
Bioenergia sp. z o.o., 

- cesja wierzytelności z umowy 
o współpracy handlowej z dnia 24 
czerwca 2009 r. zawartej przez 
Hunter Wild sp. z o.o. i PKM Duda 
Distribution GmbH, 

- przelewu wierzytelności z polisy 
ubezpieczeniowej mającej za 
przedmiot ww. nieruchomość 
położoną w Malerzowicach Wielkich, 
zawartej pomiędzy ING Bankiem 
Śląskim S.A. a Bioenergia sp. z o.o. 

 
(*) umowa kredytowa została zmieniona postanowieniami umowy restrukturyzacyjnej z dnia 24 czerwca 2009 r., opisanej w pkt 8.2.3.5. ppkt 1) Prospektu 
 
2. Umowy kredytowe PZZ Dystrybucja sp. z o.o. 
 
Poniższa tabela przedstawia wszystkie umowy kredytowe zawarte przez PZZ Dystrybucja sp. z o.o. lub 
obowiązujące w okresie ostatnich dwóch lat obrotowych: 
 

Lp. Kredytodawca Data zawarcia 
umowy 

Wysokość
kredytu / waluta Oprocentowanie Termin spłaty Przeznaczenie kredytu oraz istotne 

postanowienia umowy 

1. 

 
 
 
 
 
Kredyt Bank S.A. 

 
 
 
 
 
14 czerwca 2006 r. 

 
 
 
 
 
200 tys. zł 

 
 
 
 
Zmienne, stawka 
WIBOR 1M + 
marża banku 

 
 
 
 
30 czerwca 
2011 r. 

Kredyt inwestycyjny przeznaczony na 
zakup maszyn i urządzeń, tj. 
specjalistycznych urządzeń do pomiaru 
wilgotności w silosach. 
 
Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowią: 
- oświadczenie PZZ Dystrybucja 

sp. z o.o. o poddaniu się egzekucji do 
kwoty 240 tys. zł na podstawie 
bankowego tytułu egzekucyjnego 
wystawionego przez bank do dnia 30 
maja 2014 r., 

- hipoteka zwykła w wysokości 200 tys. 
zł ustanowiona na nieruchomości 
położonej w Pleszewie, KW nr 
KZ1P/00009199/7, 

- cesja praw z polisy ubezpieczenia 
ww. nieruchomości. 

 

2. 

 
 
 
 
Kredyt Bank S.A. 

 
 
 
 
14 czerwca 2006 r. 

 
 
 
 
300 tys. zł 

 
 
Zmienne, stawka 
WIBOR O/N + 
marża banku 

 
 
 
31 lipca 2010 r. 

Kredyt odnawialny w rachunku bieżącym 
przeznaczony na pokrycie zobowiązań 
płatniczych z tytułu prowadzonej 
działalności gospodarczej PZZ Dystrybucja 
sp. z o.o. 
 
Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowią: 
- oświadczenie PZZ Dystrybucja 

sp. z o.o. o poddaniu się egzekucji do 
kwoty 360 tys. zł na podstawie 
bankowego tytułu egzekucyjnego 
wystawionego przez bank do dnia 31 
lipca 2013 r., 

- hipoteka umowna kaucyjna do 
wysokości 300 tys. zł ustanowiona na 
nieruchomości położonej 
w Pleszewie, KW nr 
KZ1P/00009199/7, 

- cesja praw z polisy ubezpieczenia 
ww. nieruchomości. 

Źródło: Emitent 
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3. Umowy kredytowe Agroferm sp. z o.o. 
 
Poniższa tabela przedstawia wszystkie umowy kredytowe zawarte przez Agroferm sp. z o.o. lub obowiązujące 
w okresie ostatnich dwóch lat obrotowych: 
 

Lp. Kredytodawca Data zawarcia 
umowy 

Wysokość
kredytu / waluta Oprocentowanie Termin spłaty Przeznaczenie kredytu oraz istotne 

postanowienia umowy 

1. 

Bank Polska Kasa 
Opieki S.A.* 

23 stycznia 2008 r. 4 000 tys. zł Zmienne, stawka 
WIBOR 1M + 
marża banku 

30 września 
2010 r. 

Odnawialny kredyt w rachunku bieżącym 
przeznaczony na finansowanie bieżącego 
zapotrzebowania Agroferm sp. z o.o. na 
kapitał obrotowy. 
 
Zgodnie z postanowieniami umowy 
kredytowej, zabezpieczeniem spłaty 
kredytu są: 
- poręczenie udzielone przez Emitenta 

do wysokości kwoty kredytu, 
- pełnomocnictwo do dysponowania 

rachunkami bankowymi Agroferm  
sp. z o.o. prowadzonymi w banku, 

- oświadczenie Agroferm sp. z o.o. 
o poddaniu się egzekucji do kwoty 
3 000 tys. zł na podstawie bankowego 
tytułu egzekucyjnego wystawionego 
przez bank w terminie do 3 lat od dnia 
rozwiązania lub wygaśnięcia umowy 
kredytu, 

- hipoteka kaucyjna łączna w kwocie 
5 000 tys. zł na nieruchomości spółki 
wraz z cesją praw z tytułu umowy 
ubezpieczenia od ognia i innych 
żywiołów ww. nieruchomości. 

 

2. 

Bank Polska Kasa 
Opieki S.A.* 

23 stycznia 2008 r. 8 960 tys. zł Zmienne, stawka 
WIBOR 1M + 
marża banku 

31 października 
2017 r. 

Nieodnawialny kredyt inwestycyjny 
przeznaczony na częściowe finansowanie 
i refinansowanie przedsięwzięcia 
polegającego na zakupie fermy trzody 
chlewnej. 
 
Zgodnie z postanowieniami umowy 
kredytowej, zabezpieczeniem spłaty 
kredytu są: 
- hipoteka kaucyjna do wysokości 

kwoty 10 000 tys. zł na nieruchomości 
spółki  wraz z cesją praw z tytułu 
umowy ubezpieczenia ww. 
nieruchomości, 

- poręczenie do wysokości kwoty 
kredytu udzielone przez Emitenta, 

- pełnomocnictwo do rachunków 
bankowych Agroferm sp. z o.o. 
prowadzonych w banku, 

- oświadczenie Agroferm sp. z o.o. 
o poddaniu się egzekucji do kwoty 
15 000 tys. zł na podstawie 
bankowego tytułu egzekucyjnego 
wystawionego przez bank w terminie 
do dnia 31 października 2020 r. 

3. 

Bank Polska Kasa 
Opieki S.A.* 

13 czerwca 2008 r. 8 800 tys. zł Zmienne, stawka 
WIBOR 1M + 
marża banku 

31 grudnia 
2016 r. 

Nieodnawialny kredyt inwestycyjny 
przeznaczony na częściowe finansowanie 
i refinansowanie przedsięwzięcia 
polegającego na modernizacji fermy trzody 
chlewnej. 
 
Zgodnie z postanowieniami umowy 
kredytowej, zabezpieczeniem spłaty 
kredytu są: 
- hipoteka kaucyjna łączna do 

wysokości kwoty 10 000 tys. zł na 
nieruchomości spółki wraz z cesją 
praw z tytułu umowy ubezpieczenia 
ww. nieruchomości, 

- poręczenie do wysokości kwoty 
kredytu udzielone przez Emitenta, 

- pełnomocnictwo do rachunków 
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bankowych Agroferm sp. z o.o. 
prowadzonych w banku, 

- oświadczenie Agroferm sp. z o.o. 
o poddaniu się egzekucji do kwoty 
13 200 tys. zł na podstawie 
bankowego tytułu egzekucyjnego 
wystawionego przez bank w terminie 
do dnia 31 grudnia 2019 r. 

(*) - kredyty udzielone na podstawie umowy ustalającej ogólne zasady kredytowania zawartej z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. w dn. 23.01.2008 r. 
 

4. Umowy kredytowe Polska Wołowina sp. z o.o. w upadłości 
 
Poniższa tabela przedstawia wszystkie umowy kredytowe zawarte przez Polska Wołowina sp. z o.o. lub 
obowiązujące w okresie ostatnich dwóch lat obrotowych: 
 

Lp. Kredytodawca Data zawarcia 
umowy 

Wysokość
kredytu / waluta Oprocentowanie Termin 

spłaty 
Przeznaczenie kredytu oraz istotne 

postanowienia umowy 

1. 

Bank Polska Kasa 
Opieki S.A. 

23 listopada 
2006 r. 

4 000 tys. zł Zmienne, stawka 
WIBOR 1M + marża 
banku 

30 listopada 
2009 r. 

Odnawialny kredyt w rachunku bieżącym 
przeznaczony na finansowanie bieżącej 
działalności Polska Wołowina sp. z o.o. 
 
Zgodnie z postanowieniami umowy 
kredytowej zabezpieczeniem spłaty 
kredytu są: 
- poręczenie udzielone przez Emitenta 

do wysokości kwoty kredytu, wraz 
z poddaniem się egzekucji przez 
Emitenta na podstawie bankowego 
tytułu egzekucyjnego z tytułu 
poręczenia do kwoty 4 500 tys. zł 
wystawionego przez bank do dnia 30 
listopada 2010 r., 

- pełnomocnictwo do dysponowania 
rachunkami bankowymi Polska 
Wołowina sp. z o.o. prowadzonymi 
w banku, 

- oświadczenie Polska Wołowina 
sp. z o.o. o poddaniu się egzekucji 
do kwoty 6 000 tys. zł na podstawie 
bankowego tytułu egzekucyjnego 
wystawionego przez bank w terminie 
do 3 lat od dnia rozwiązania lub 
wygaśnięcia umowy kredytu. 

 

2. 

Bank Polska Kasa 
Opieki S.A.* 

03 grudnia 2007 r. 2 500 tys. zł Zmienne, stawka 
WIBOR 1M + marża 
banku 

31 grudnia 
2015 r. 

Kredyt inwestycyjny przeznaczony na 
finansowanie przedsięwzięcia 
polegającego na rozbudowie 
pomieszczeń chłodniczych, budowie stacji 
transformatorowej wraz z jej 
wyposażeniem, modernizacji magazynu 
odpadów i modernizacji instalacji 
podoczyszczalni ścieków. 
 
Zgodnie z postanowieniami umowy 
kredytowej, zabezpieczeniem spłaty 
kredytu są: 
- hipoteka umowna zwykła w kwocie 

2 500 tys. zł na nieruchomości 
położonej w Hucie, dla której Sąd 
Rejonowy w Trzciance – 
Zamiejscowy Wydział KW w 
Czarnkowie prowadzi KW nr 33478, 
wraz z cesją praw z tytułu umowy 
ubezpieczenia budynków 
posadowionych na 
ww. nieruchomości, 

- poręczenie do wysokości kwoty 
kredytu udzielone przez Emitenta, 

- pełnomocnictwo do dysponowania 
rachunkami bankowymi Polska 
Wołowina sp. z o.o. prowadzonymi 
w banku, 

- oświadczenie Polska Wołowina 
sp. z o.o. o poddaniu się egzekucji 
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do kwoty 3 750 tys. zł na podstawie 
bankowego tytułu egzekucyjnego 
wystawionego przez bank w terminie 
do dnia 31 grudnia 2018 r. 

 

3. 

Bank Spółdzielczy 
w Czarnkowie 

22 kwietnia 2004 r.  300 tys. zł Zmienne, 1,25% 
stopy redyskontowej 
weksli przyjmowanych 
od banków do 
redyskonta przez 
NBP p.a. 

22 
października 
2010 r. 

Kredyt preferencyjny na realizację 
przedsięwzięcia inwestycyjnego w 
ramach „Programu wspierania 
restrukturyzacji i modernizacji przemysłu 
mięsnego w Polsce” przeznaczony na 
zakup i montaż wytwornicy lodu, linii 
rozbioru mięsa, działa przesyłania jelit, 
odpadów i konfiskat,  polegający na 
budowie i utwardzaniu dróg i objazdów 
wewnątrzzakładowych oraz wykonaniu 
powierzchni epoksydowej w hali ubojowej.
 
Kredyt przejęty na podstawie umowy 
o przejęcie długu z dnia 22 kwietnia 2004 
r. od Andrzeja i Gabrieli Kuchtów w 
związku z wniesieniem ich 
przedsiębiorstwa aportem do Polska 
Wołowina sp. z o.o. 
 
Zabezpieczenie kredytu stanowią: 
- hipoteka zwykła w kwocie 300 tys. zł 

na nieruchomości położonej 
w Hucie, dla której Sąd Rejonowy 
w Trzciance, Zamiejscowy Wydział 
KW w Czarnkowie prowadzi KW 
nr 12911, wraz z cesją polisy z tytułu 
ubezpieczenia ww. nieruchomości, 

- przewłaszczenie na zabezpieczenie 
maszyn i urządzeń nabytych 
z przedmiotowego kredytu wraz 
z cesją praw z polisy 
ubezpieczeniowej ww. maszyn 
i urządzeń, 

- oświadczenie Polska Wołowina 
sp. z o.o. o poddaniu się egzekucji 
do kwoty 900 tys. zł na podstawie 
bankowego tytułu egzekucyjnego 
wystawionego przez bank w terminie 
do dnia 22 października 2013 r. 

4. 

Bank Spółdzielczy 
w Czarnkowie, 
Bank Spółdzielczy 
w Jastrowiu, Bank 
Spółdzielczy w 
Wieleniu, Bank 
Spółdzielczy we 
Wronkach 

22 kwietnia 2004 r.  1 152 tys. zł Zmienne, 1,25% 
stopy redyskontowej 
weksli przyjmowanych 
od banków do 
redyskonta przez 
NBP p.a. 

27 grudnia 
2009 r. 

Kredyt preferencyjny na realizację 
przedsięwzięcia inwestycyjnego w 
ramach „Programu wspierania 
restrukturyzacji i modernizacji przemysłu 
mięsnego w Polsce” przeznaczony na 
rozbudowę ubojni z chłodnią, w tym 
zakup i montaż maszyn i urządzeń 
związanych z prowadzoną działalnością 
gospodarczą. 
 
Kredyt przejęty na podstawie umowy 
o przejęcie długu z dnia 22 kwietnia 2004 
r. od Andrzeja i Gabrieli Kuchtów w 
związku z wniesieniem ich 
przedsiębiorstwa aportem do Polskiej 
Wołowiny sp. z o.o. 
 
Zabezpieczenie kredytu stanowią: 
- hipoteka zwykła w kwocie 400 tys. zł 

na nieruchomości położonej w 
Hucie, dla której Sąd Rejonowy 
w Trzciance, Zamiejscowy Wydział 
KW w Czarnkowie prowadzi KW 
nr 12911, wraz z cesją polisy z tytułu 
ubezpieczenia ww. nieruchomości, 

- hipoteka zwykła łączna w kwocie 
800 tys. zł na nieruchomości, dla 
której Sąd Rejonowy w Wągrowcu 
prowadzi KW nr 34902, 34903, 
34904, 30751 i 36572, wraz z cesją 
polisy z tytułu ubezpieczenia ww. 
nieruchomości, 

- hipoteka kaucyjna łączna do kwoty 
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1 300 tys. zł na nieruchomości 
objętej KW nr 33478, 

- przewłaszczenie na zabezpieczenie 
maszyn i urządzeń nabytych 
z przedmiotowego kredytu wraz 
z cesją praw z polisy 
ubezpieczeniowej ww. maszyn 
i urządzeń, 

- oświadczenie Polska Wołowina 
sp. z o.o. o poddaniu się egzekucji 
do kwoty 3 456 tys. zł na podstawie 
bankowego tytułu egzekucyjnego 
wystawionego przez bank w terminie 
do dnia 27 grudnia 2012 r. 

 
(*) kredyty udzielone na podstawie umowy ustalającej ogólne zasady kredytowania zawartej z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. w dn. 23.11.2006 r. 

5. Umowy kredytowe Agro Net sp. z o.o. 
 
Poniższa tabela przedstawia wszystkie umowy kredytowe zawarte przez Agro Net sp. z o.o. lub obowiązujące 
w okresie ostatnich dwóch lat obrotowych: 
 

Lp. Kredytodawca Data zawarcia 
umowy 

Wysokość
kredytu / waluta Oprocentowanie Termin 

spłaty 
Przeznaczenie kredytu oraz istotne 

postanowienia umowy 

1. 

Bank Polska Kasa 
Opieki S.A.* 

13 czerwca 2008 r. 2 000 tys. zł Zmienne, stawka 
WIBOR 1M + 
marża banku 

30 września
2010 r. 

Odnawialny kredyt w rachunku bieżącym 
przeznaczony na finansowanie bieżącego 
zapotrzebowania Agro Net sp. z o.o. na 
kapitał obrotowy. 
 
Zgodnie z postanowieniami umowy 
kredytowej zabezpieczeniem spłaty 
kredytu są: 
- poręczenie udzielone przez Emitenta 

do wysokości kwoty kredytu, 
- hipoteka kaucyjna w kwocie 2 000 

tys. zł na nieruchomości spółki wraz 
z cesją praw z polisy 
ubezpieczeniowej,  

- pełnomocnictwo do dysponowania 
rachunkami bankowymi Agro Net sp. 
z o.o. prowadzonymi w banku, 

- oświadczenie Agro Net sp. z o.o.  
o poddaniu się egzekucji do kwoty 
3 000 tys. zł na podstawie 
bankowego tytułu egzekucyjnego 
wystawionego przez bank w terminie 
do 3 lat od dnia rozwiązania lub 
wygaśnięcia umowy kredytu, 

- zastaw rejestrowy na maszynach 
należących do Agro Net sp. z o.o., 
o wartości 1 398 tys. zł, wraz z cesją 
praw z polis ubezpieczeniowych ww. 
maszyn. 

2. 

Bank Polska Kasa 
Opieki S.A.* 

13 czerwca 2008 r. 13 500 tys. zł Zmienne, stawka 
WIBOR 1M + 
marża banku 

30 czerwca 
2016 r. 

Nieodnawialny kredyt inwestycyjny 
przeznaczony na nabycie gospodarstwa 
rolnego obejmującego grunty rolne, 
budynki oraz maszyny, urządzenia 
i wyposażenie. 
 
Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowią: 
- hipoteka zwykła w kwocie 14 700 

tys. zł na nieruchomości spółki wraz 
z cesją praw z tytułu umowy 
ubezpieczenia od ognia i innych 
żywiołów ww. nieruchomości do 
kwoty 5 000 tys. zł, 

- poręczenie do wysokości kwoty 
kredytu udzielone przez Emitenta, 

- pełnomocnictwo do dysponowania 
rachunkami bankowymi Agro Net sp. 
z o.o. prowadzonymi w banku, 

- oświadczenie Agro Net sp. z o.o. 
o poddaniu się egzekucji do kwoty 
20 250 tys. zł na podstawie 
bankowego tytułu egzekucyjnego 
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wystawionego przez bank w terminie 
do dnia 30 czerwca 2019 r. 

(*) kredyty udzielone na podstawie Umowy ustalającej ogólne zasady kredytowania, zawartej z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. w dn. 23.11.2006 r. 

6. Umowy kredytowe Agro Duda sp. z o.o. 
 
Poniższa tabela przedstawia wszystkie umowy kredytowe zawarte przez Agro Duda sp. z o.o. lub obowiązujące 
w okresie ostatnich dwóch lat obrotowych: 
 

Lp. Kredytodawca Data zawarcia 
umowy 

Wysokość
kredytu / waluta Oprocentowanie Termin 

spłaty 
Przeznaczenie kredytu oraz istotne 

postanowienia umowy 

1. 

Bank Polska Kasa 
Opieki S.A.* 

23 czerwca 2006 r. 19 000 tys. zł Zmienne, stawka 
WIBOR 1M + 
marża banku 

30 września 
2010 r. 

Odnawialny kredyt w rachunku bieżącym 
przeznaczony na finansowanie 
zobowiązań z tytułu podatku VAT 
związanych z inwestycją, a następnie na 
finansowanie wzrostu zapotrzebowania 
na kapitał obrotowy w związku 
z uruchomieniem produkcji na fermie. 

 
Zgodnie z postanowieniami umowy 
kredytowej, zabezpieczeniem spłaty 
kredytu są: 
- hipoteka kaucyjna do wysokości 

5 000 tys. zł ustanowiona na 
nieruchomości spółki wraz z cesją 
praw z polisy ubezpieczeniowej 
dokonaną z datą pewną w całym 
okresie kredytowania, 

- hipoteka kaucyjna do wysokości 
15 000 tys. zł ustanowiona na 
nieruchomości spółki wraz z cesją 
praw z polisy ubezpieczeniowej dla 
ww. nieruchomości, 

- pełnomocnictwo do dysponowania 
rachunkami bankowymi Agro Duda 
sp. z o.o. prowadzonymi w banku, 

- poręczenie udzielone przez Emitenta 
do wysokości kwoty kredytu, 

- oświadczenie Agro Duda sp. z o.o. 
o poddaniu się egzekucji do kwoty 
28 500 tys. zł na podstawie 
bankowego tytułu egzekucyjnego 
wystawionego przez bank w terminie 
do 3 lat od dnia rozwiązania lub 
wygaśnięcia umowy kredytu. 

2. 

Bank Polska Kasa 
Opieki S.A.* 

23 czerwca 2006 r. 20 000 tys. zł Zmienne, stawka 
WIBOR 1M + 
marża banku 

28 lutego 
2016 r. 

Kredyt inwestycyjny przeznaczony na 
nabycie fermy trzody chlewnej 
i sfinansowanie modernizacji budynków 
oraz nabycia wyposażenia i stada 
podstawowego. 
 
Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowią: 
- hipoteka zwykła w kwocie 20 000 

tys. zł ustanowiona na 
nieruchomości spółki wraz z cesją 
praw z tytułu umowy ubezpieczenia 
od ognia i innych żywiołów ww. 
nieruchomości, dokonana z datą 
pewną w całym okresie 
kredytowania, 

- zastaw rejestrowy na wyposażeniu 
fermy wraz z cesją praw z polisy 
ubezpieczenia od ognia i innych 
żywiołów dokonaną z datą pewną, 

- pełnomocnictwo do dysponowania 
rachunkami bankowymi Agro Duda 
sp. z o.o. prowadzonymi w banku, 

- poręczenie do wysokości kwoty 
kredytu udzielone przez Emitenta, 

- oświadczenie Agro Duda sp. z o.o. 
o poddaniu się egzekucji do kwoty 
30 000 tys. zł na podstawie 
bankowego tytułu egzekucyjnego 
wystawionego przez bank w terminie 
do dnia 28 lutego 2019 r. 
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3. 

Bank Polska Kasa 
Opieki S.A.* 

26 czerwca 2007 r. 12 850 tys. zł Zmienne, stawka 
WIBOR 1M + 
marża banku 

31 grudnia 
2014 r. 

Kredyt inwestycyjny przeznaczony na 
sfinansowanie inwestycji polegającej na 
uruchomieniu bazy magazynowej zbóż 
gromadzącej 50 tys. ton ziarna. 
 
Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowią: 
- hipoteka kaucyjna do wysokości 

kwoty 15 420 tys. zł ustanowiona na 
nieruchomości spółki wraz z cesją 
praw z tytułu umowy ubezpieczenia 
od ognia i innych żywiołów ww. 
nieruchomości, dokonana z datą 
pewną w całym okresie 
kredytowania, 

- zastaw rejestrowy na nabytych 
maszynach i urządzeniach wraz 
z cesją praw z polisy ubezpieczenia 
od ognia i innych żywiołów dokonaną 
z datą pewną, 

- pełnomocnictwo do dysponowania 
rachunkami bankowymi Agro Duda 
sp. z o.o. prowadzonymi w banku, 

- poręczenie do wysokości kwoty 
kredytu udzielone przez Emitenta, 

- oświadczenie Agro Duda sp. z o.o. 
o poddaniu się egzekucji do kwoty 
20 000 tys. zł na podstawie 
bankowego tytułu egzekucyjnego 
wystawionego przez bank w terminie 
do dnia 31 grudnia 2017 r. 

 

4. 

Bank Polska Kasa 
Opieki S.A.* 

25 października 
2007 r. 

7 241 tys. zł Zmienne, stawka 
WIBOR 1M + 
marża banku 

31 sierpnia 
2017 r. 

Kredyt inwestycyjny przeznaczony na 
sfinansowanie inwestycji polegającej na 
modernizacji oraz nabyciu wyposażenia 
fermy trzody chlewnej. 
 
Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowią: 
- hipoteka kaucyjna łączna do 

wysokości kwoty 9 000 tys. zł 
ustanowiona na nieruchomości 
spółki wraz z cesją praw z tytułu 
umowy ubezpieczenia od ognia i 
innych żywiołów ww. nieruchomości, 
dokonana z datą pewną w całym 
okresie kredytowania, 

- zastaw rejestrowy na wyposażeniu 
fermy – zorganizowanej części 
przedsiębiorstwa wraz z cesją praw 
z polis ubezpieczeniowych dot. 
ubezpieczenia majątku ruchomego, 
w tym ubezpieczenia trzody 
chlewnej, 

- poręczenie do wysokości kwoty 
kredytu udzielone przez Emitenta, 

- pełnomocnictwo do rachunków 
bankowych Agro Duda sp. z o.o. 
prowadzonych w banku, 

- oświadczenie Agro Duda sp. z o.o. 
o poddaniu się egzekucji do kwoty 
11 250 tys. zł na podstawie 
bankowego tytułu egzekucyjnego 
wystawionego przez bank w terminie 
do dnia 31 sierpnia 2020 r. 

 

5. 

Bank Polska Kasa 
Opieki S.A.* 

13 czerwca 2008 r. 560 tys. zł Zmienne, stawka 
WIBOR 1M + 
marża banku 

31 grudnia 
2012 r. 

Nieodnawialny kredyt inwestycyjny 
przeznaczony na finansowanie 
i refinansowanie nakładów na nabycie 
ciągnika siodłowego i naczepy. 
 
Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowią: 
- zastaw rejestrowy na zakupionych 

środkach transportu wraz z cesją 
praw z polisy ubezpieczeniowej Auto 
Casco, 

- weksel własny in blanco wraz 
z deklaracją wekslową wystawiony 
przez Agro Duda sp. z o.o., 
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- pełnomocnictwo do dysponowania 
rachunkiem bieżącym Agro Duda sp. 
z o.o. prowadzonym w banku, 

- oświadczenie Agro Duda sp. z o.o. 
o poddaniu się egzekucji świadczeń 
pieniężnych do kwoty 840 tys. zł na 
podstawie bankowego tytułu 
egzekucyjnego wystawionego przez 
bank w terminie do dnia 31 grudnia 
2015 r. oraz wydania rzeczy 
zastawionych na rzecz banku 
określonych w oświadczeniu (ciągnik 
siodłowy i naczepa nabyte 
z przedmiotowego kredytu). 

 

6. 

Bank Polska Kasa 
Opieki S.A.* 

16 sierpnia 2004 r. 10 000 tys. zł Zmienne, stawka 
WIBOR 1M + 
marża banku 

30 czerwca 
2014 r. 

Kredyt inwestycyjny przeznaczony na 
budowę i wyposażenie chlewni. 
 
Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowią: 
- hipoteka umowna w kwocie 10 000 

tys. zł ustanowiona na 
nieruchomości spółki wraz z cesją 
praw z tytułu umowy ubezpieczenia 
ww. nieruchomości dokonaną z datą 
pewną,  

- zastaw rejestrowy na wyposażeniu 
fermy wraz z cesją praw z polisy 
ubezpieczeniowej dokonaną z datą 
pewną, 

- zastaw rejestrowy na stadzie 
zarodowym trzody chlewnej wraz 
z cesją praw z tytułu umowy 
ubezpieczenia ww. stada dokonaną 
z datą pewną, 

- pełnomocnictwo do rachunków 
bankowych Agro Duda sp. z o.o. 
prowadzonych w banku, 

- weksel własny in blanco wraz 
z deklaracją wekslową wystawiony 
przez Agro Duda sp. z o.o., 
poręczony przez Emitenta, 

- oświadczenie Agro Duda sp. z o.o. 
o poddaniu się egzekucji w zakresie 
roszczeń wynikających z umowy do 
kwoty 15 000 tys. zł na podstawie 
bankowego tytułu egzekucyjnego 
wystawionego przez bank w terminie 
do dnia 30 czerwca 2017 r. oraz 
wydania ww. rzeczy zastawionych 
na rzecz banku. 

 
(*)  kredyty udzielone na podstawie umowy ustalającej ogólne zasady kredytowania, zawartej z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. w dn. 16.08.2004 r. 
 

7. Umowy kredytowe CM Makton S.A. 
 
Poniższa tabela przedstawia wszystkie umowy kredytowe zawarte przez CM Makton S.A. w okresie ostatnich 
dwóch lat obrotowych. 
 

Lp. Kredytodawca Data zawarcia 
umowy 

Wysokość
kredytu / waluta Oprocentowanie Termin 

spłaty 
Przeznaczenie kredytu oraz istotne 

postanowienia umowy 

1. 

Bank Polska 
Kasa Opieki 
S.A. 

30 września 2005 r. 10 000 tys. zł Zmienne, stawka 
WIBOR 1M + 
marża banku 

30 września 
2010 r. 

Odnawialny kredyt w rachunku bieżącym 
przeznaczony na sfinansowanie 
wydatków bieżących CM Makton S.A. 
 
Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowią: 
- pełnomocnictwo do rachunków CM 

Makton S.A. prowadzonych w banku,
- oświadczenie CM Makton S.A. 

o poddaniu się egzekucji do kwoty 
15 000 tys. zł na podstawie 
bankowego tytułu egzekucyjnego 
wystawionego przez bank w terminie 
do 3 lat od dnia rozwiązania lub 
wygaśnięcia umowy kredytu, 
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- letter of comfort wystawiony przez 
Emitenta. 

 

2. 

PKO Bank 
Polski S.A. 

21 września 2007 r. 10 000 tys. zł Zmienne, stawka 
WIBOR 1M + 
marża banku 

20 września 
2010 r. 

Kredyt w formie limitu kredytowego 
wielocelowego przeznaczony na 
finansowanie bieżących zobowiązań 
wynikających z wykonywanej działalności 
CM Makton S.A. 
 
Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowią: 
- weksel własny in blanco CM Makton 

S.A. wraz z deklaracją wekslową, 
- hipoteka kaucyjna łączna umowna 

do kwoty 12 500 tys. zł ustanowiona 
na nieruchomości położonej 
w Warszawie przy ul. Taśmowej 3, 
dla której Sąd Rejonowy dla m.st. 
Warszawy prowadzi KW nr 
WA2M/00398096/6 oraz KW Nr 
WA2M/00450926/7, wraz z cesją 
praw z tytułu umowy ubezpieczenia 
ww. nieruchomości, 

- klauzula potrącenia wierzytelności 
z rachunku bieżącego CM Makton 
S.A. prowadzonego w banku. 

 

3. 

Bank 
Millennium S.A. 

08 lipca 2008 r. 1 000 tys. zł Zmienne, stawka 
WIBOR 1M + 
marża banku 

07 stycznia
2010 r. 

Kredyt w rachunku bieżącym 
przeznaczony na finansowanie bieżącej 
działalności Fedrus S.A. (obecnie CM 
Makton S.A.). 
 
Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowią: 
- oświadczenie Fedrus S.A. (obecnie 

CM Makton S.A.) o poddaniu się 
egzekucji do kwoty 1 500 tys. zł na 
podstawie bankowego tytułu 
egzekucyjnego wystawionego przez 
bank do dnia 07 stycznia 2013 r., 

- pełnomocnictwo do rachunku 
bankowego Fedrus S.A. (obecnie 
CM Makton S.A.) prowadzonego w 
banku, 

- hipoteka kaucyjna do kwoty 1 200 
tys. zł na nieruchomości położonej 
w Poznaniu przy ul. Chemicznej 2, 
objętej księgą wieczystą KW nr 
PO2P/00178476/6, wraz z cesją 
praw z polisy ubezpieczeniowej ww. 
nieruchomości. 

4. 

Bankiem 
Millennium S.A. 

24 października 
2007 r. 

6 000 tys. zł Zmienne, stawka 
WIBOR 1M + 
marża banku 

30 września 
2013 r. 

Kredyt inwestycyjny przeznaczony na 
sfinansowanie oraz refinansowanie 
przedsięwzięcia inwestycyjnego Fedrus 
S.A. (obecnie CM Makton S.A.), tj. 
budowy budynku biurowo-handlowo- 
magazynowego w Poznaniu przy ul. 
Chemicznej, w wysokości kwoty kredytu, 
ale nie więcej niż 78% łącznych nakładów 
inwestycyjnych netto wynikających z 
faktur VAT. 
 
Fedrus S.A. (obecnie CM Makton S.A.) 
może dokonać wcześniejszej spłaty 
całości lub części kredytu, za którą 
zobowiązany jest zapłacić bankowi 
prowizję liczoną od kwoty wcześniejszej 
spłaty kredytu i płatną w wysokości 
określonej w cenniku usług 
obowiązującym w banku. 
 
Zabezpieczenie kredytu stanowią: 
- Hipoteka zwykła w wysokości 

6 000 tys. zł oraz hipoteka kaucyjna 
do wysokości  2 160 tys. zł (na 
zabezpieczenie odsetek i innych 
kosztów) na nieruchomości 
położonej w Poznaniu przy ul. 
Chemicznej, objętej księgą 
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wieczystą KW nr  PO2P/00178476/6, 
wraz z przelewem praw z polis 
ubezpieczeniowych ww. 
nieruchomości oraz zawartych 
w trakcie realizacji inwestycji 
i dotyczących inwestycji w toku, 

- oświadczenie Fedrus S.A. (obecnie 
CM Makton S.A.) o poddaniu się 
egzekucji na podstawie bankowego 
tytułu egzekucyjnego w zakresie 
roszczeń wynikających z umowy do 
kwoty 9.000 tys. zł wystawionego 
przez bank do dnia 30 września 
2016 roku, 

- pełnomocnictwo do rachunku 
bankowego Fedrus S.A. (obecnie 
CM Makton S.A.) prowadzonego w 
banku. 

 
Zgodnie z umową i regulaminem 
stanowiącym jego integralną część, bank 
ma prawo wypowiedzieć umowę na 
zasadach w nich określonych, 
charakterystycznych dla umów 
kredytowych, natomiast Fedrus S.A. 
(obecnie CM Makton S.A.) jest 
zobowiązany do spłaty całości 
wykorzystanego kredytu wraz z 
odsetkami i innymi należnościami banku. 

5. 
Mercedes-Benz 
Bank Polska 
S.A. 

08 października 
2008 r. 

136,6745 tys. zł Zmienne, stawka 
WIBOR 1M + 
marża banku 

10 
października 
2011 r. 

Kredyt na zakup samochodu Mercedes-
Benz Sprinter  515 CDI 

6. 
Mercedes-Benz 
Bank Polska 
S.A. 

19 września 2008 r. 125,8615 tys. zł Zmienne, stawka 
WIBOR 1M + 
marża banku 

19 września 
2011 r. Kredyt na zakup samochodu Mercedes-

Benz Sprinter  515 CDI 

7. 
Mercedes-Benz 
Bank Polska 
S.A. 

19 września 2008 r. 125,8615 tys. zł Zmienne, stawka 
WIBOR 1M + 
marża banku 

19 września 
2011 r. Kredyt na zakup samochodu Mercedes-

Benz Sprinter  515 CDI 

 

8. Umowy kredytowe Stół Polski sp. z o.o. 
 
Poniższa tabela przedstawia wszystkie umowy kredytowe zawarte przez Stół Polski sp. z o.o. lub obowiązujące 
w okresie ostatnich dwóch lat obrotowych: 
 

Lp. Kredytodawca Data zawarcia 
umowy 

Wysokość
kredytu / waluta Oprocentowanie Termin 

spłaty 
Przeznaczenie kredytu oraz istotne 

postanowienia umowy 

1. 

Ing Bank Śląski 
S.A. 

25 września 2006 r. 10 000 tys. zł Zmienne, stawka 
WIBOR 1M + 
marża banku 

39 kwietnia 
2011 r. 

Kredyt w rachunku bieżącym 
przeznaczony na finansowanie aktywów 
obrotowych Stół Polski sp. z o.o. 
 
Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowią: 
- poręczenie do kwoty 12 000 tys. zł 

wystawione przez Emitenta wraz 
z poddaniem się egzekucji przez 
Emitenta na podstawie bankowego 
tytułu egzekucyjnego z tytułu 
poręczenia do kwoty 12 000 tys. zł 
wystawionego przez bank do dnia 21 
lutego 2011 r., 

- poręczenie do kwoty 12 000 tys. zł 
wystawione przez CM Makton S.A.,  

- oświadczenie Stół Polski sp. z o.o. 
o poddaniu się egzekucji do kwoty 
15 000 tys. zł na podstawie 
bankowego tytułu egzekucyjnego 
wystawionego przez bank do dnia 21 
lutego 2011 r., 

- hipoteka łączna kaucyjna do kwoty 
12 000 tys. zł ustanowiona na: 
(i) nieruchomości położonej 

w Warszawie, przy ul. 
Krakowiaków, dla której Sąd 
Rejonowy dla Warszawy – 
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Mokotowa prowadzi KW nr 
WA1M/00077148/3, 

(ii) nieruchomości położonej 
w Warszawie przy ul. 
Orzechowej 5, dla której Sąd 
Rejonowy dla Warszawy – 
Mokotowa prowadzi KW nr 
WA1M/000144169/7, 

(iii) nieruchomości położonej 
w Warszawie przy ul. 
Orzechowej 7/9, dla której Sąd 
Rejonowy dla Warszawy – 
Mokotowa prowadzi KW nr 
WA1M/00108252/2, 

- hipoteka kaucyjna do kwoty 
12 000 tys. zł ustanowiona na 
współudziale w nieruchomości 
położonej w Warszawie, przy ul. 
Orzechowej, dla której Sąd 
Rejonowy dla Warszawy – 
Mokotowa prowadzi KW nr 
WA1M/00078956/7, 

- hipoteka łączna kaucyjna do kwoty 
12 000 tys. zł ustanowiona na: 
(i) prawie użytkowania 

wieczystego nieruchomości 
położonej w Ciechanowcu przy 
ul. Staropolskiej, dla której Sąd 
Rejonowy w Wysokiem 
Mazowieckiem prowadzi KW 
nr LM1W/00023096/5, 

(ii) prawie użytkowania 
wieczystego nieruchomości 
położonej w Ciechanowcu, na 
działce nr ewid. 3035/7, dla 
której Sąd Rejonowy w 
Wysokiem Mazowieckiem 
prowadzi KW nr 
LM1W/00034273/0, 

(iii) prawie użytkowania 
wieczystego nieruchomości 
położonej w Ciechanowcu, na 
działce nr ewid. 3018/2, dla 
której Sąd Rejonowy w 
Wysokiem Mazowieckiem 
prowadzi KW nr 
LM1W/00036217/4, 

- zastaw rejestrowy na maszynach 
i urządzeniach zlokalizowanych w 
Ciechanowcu przy ul. Staropolskiej 
8, 

- cesja praw z polis 
ubezpieczeniowych mających za 
przedmiot ww. nieruchomości oraz 
maszyny i urządzenia, na których 
ustanowiono ww. zabezpieczenia. 

2. 

Ing Bank Śląski 
S.A. 

21 marca 2007 r. 15 000 tys. zł Zmienne, stawka 
WIBOR 1M + 
marża banku 

31 stycznia 
2012 r. 

Kredyt inwestycyjny przeznaczony na 
refinansowanie kredytów inwestycyjnych 
i pożyczek zaciągniętych przez Stół Polski 
sp. z o.o. od Emitenta i osób fizycznych 
oraz na finansowanie inwestycji 
polegającej na rozwoju sieci sprzedaży 
Stołu Polskiego sp. z o.o. – wyposażenia 
hurtowni i sklepów patronackich oraz na 
rozbudowę i modernizację zakładów 
produkcyjnych. 
 
Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowią: 
- poręczenie do kwoty 18 000 tys. zł 

udzielone przez Emitenta wraz 
z poddaniem się egzekucji przez 
Emitenta na podstawie bankowego 
tytułu egzekucyjnego z tytułu 
poręczenia do kwoty 18 000 tys. zł 
wystawionego przez bank do dnia 27 
lutego 2018 r., 

- poręczenie do kwoty 18 000 tys. zł 
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udzielone przez CM Makton S.A.,
- oświadczenie Stół Polski sp. z o.o. 

o poddaniu się egzekucji do kwoty 
22 500 tys. zł na podstawie 
bankowego tytułu egzekucyjnego 
wystawionego przez bank do dnia 27 
lutego 2018 r., 

- hipoteka łączna kaucyjna do kwoty 
18 000 tys. zł ustanowiona na: 
(i) nieruchomości położonej 

w Warszawie przy ul. 
Krakowiaków, dla której Sąd 
Rejonowy dla Warszawy – 
Mokotowa prowadzi KW nr 
WA1M/00077148/3, 

(ii) nieruchomości położonej 
w Warszawie przy ul. 
Orzechowej 5, dla której Sąd 
Rejonowy dla Warszawy – 
Mokotowa prowadzi KW nr 
WA1M/000144169/7, 

(iii) nieruchomości położonej 
w Warszawie przy ul. 
Orzechowej 7/9, dla której Sąd 
Rejonowy dla Warszawy – 
Mokotowa prowadzi KW nr 
WA1M/00108252/2, 

- hipoteka kaucyjna do kwoty 
18 000 tys. zł ustanowiona na 
współudziale w nieruchomości 
położonej w Warszawie przy ul. 
Orzechowej, dla której Sąd 
Rejonowy dla Warszawy – 
Mokotowa prowadzi KW nr 
WA1M/00078956/7, 

- hipoteka łączna kaucyjna do kwoty 
18 000 tys. zł ustanowiona na: 
(i) prawie użytkowania 

wieczystego nieruchomości 
położonej w Ciechanowcu przy 
ul. Staropolskiej, dla której Sąd 
Rejonowy w Wysokiem 
Mazowieckiem prowadzi KW 
nr LM1W/00023096/5, 

(ii) prawie użytkowania 
wieczystego nieruchomości 
położonej w Ciechanowcu, na 
działce nr ewid. 3035/7, dla 
której Sąd Rejonowy 
w Wysokiem Mazowieckiem 
prowadzi KW nr 
LM1W/00034273/0, 

(iii) prawie użytkowania 
wieczystego nieruchomości 
położonej w Ciechanowcu, na 
działce nr ewid. 3018/2, dla 
której Sąd Rejonowy 
w Wysokiem Mazowieckiem 
prowadzi KW nr 
LM1W/00036217/4, 

- zastaw rejestrowy na maszynach 
i urządzeniach zlokalizowanych w 
Ciechanowcu przy ul. Staropolskiej 
8, 

- cesja praw z polis 
ubezpieczeniowych mających za 
przedmiot ww. nieruchomości oraz 
maszyny i urządzenia, na których 
ustanowiono ww. zabezpieczenia. 

 

3. 

ING Bank 
Śląski S.A. 

25 kwietnia 2008 r. 4 000 tys. zł Zmienne, stawka 
WIBOR 1M + 
marża banku 

31 maja 
2012 r. 

Kredyt inwestycyjny przeznaczony na 
refinansowanie nakładów inwestycyjnych 
poniesionych przez Stół Polski sp. z o.o. 
oraz finansowanie inwestycji polegającej 
na zakupie samochodów ciężarowych, 
rozbudowie hurtowni w Warszawie oraz 
rozbudowie zakładu produkcyjnego. 
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Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowią: 
- poręczenie do kwoty 4 800 tys. zł 

udzielone przez Emitenta wraz 
z poddaniem się egzekucji przez 
Emitenta na podstawie bankowego 
tytułu egzekucyjnego z tytułu 
poręczenia do kwoty 4 800 tys. zł 
wystawionego przez bank do dnia 27 
lutego 2018 r., 

- poręczenie do kwoty 4 800 tys. zł 
udzielone przez CM Makton S.A., 

- oświadczenie Stół Polski  sp. z o.o. 
o poddaniu się egzekucji do kwoty 
4 800 tys. zł na podstawie 
bankowego tytułu egzekucyjnego 
wystawionego przez bank do dnia 27 
lutego 2018 r., 

- hipoteka łączna kaucyjna do kwoty 
4 800 tys. zł ustanowiona na: 
(i) nieruchomości położonej 

w Warszawie przy ul. 
Krakowiaków, dla której Sąd 
Rejonowy dla Warszawy – 
Mokotowa prowadzi KW nr 
WA1M/00077148/3, 

(ii) nieruchomości położonej 
w Warszawie przy ul. 
Orzechowej 5, dla której Sąd 
Rejonowy dla Warszawy – 
Mokotowa prowadzi KW nr 
WA1M/000144169/7, 

(iii) nieruchomości położonej 
w Warszawie przy ul. 
Orzechowej 7/9, dla której Sąd 
Rejonowy dla Warszawy – 
Mokotowa prowadzi KW nr 
WA1M/00108252/2, 

- hipoteka kaucyjna do kwoty 4 800 
tys. zł ustanowiona na współudziale 
w nieruchomości położonej 
w Warszawie przy ul. Orzechowej, 
dla której Sąd Rejonowy dla 
Warszawy – Mokotowa prowadzi KW 
nr WA1M/00078956/7, 

- hipoteka łączna kaucyjna do kwoty 
4 800 tys. zł ustanowiona na: 
(i) prawie użytkowania 

wieczystego nieruchomości 
położonej w Ciechanowcu przy 
ul. Staropolskiej, dla której Sąd 
Rejonowy w Wysokiem 
Mazowieckiem prowadzi KW 
nr LM1W/00023096/5, 

(ii) prawie użytkowania 
wieczystego nieruchomości 
położonej w Ciechanowcu, na 
działce nr ewid. 3035/7, dla 
której Sąd Rejonowy 
w Wysokiem Mazowieckiem 
prowadzi KW nr 
LM1W/00034273/0, 

(iii) prawie użytkowania 
wieczystego nieruchomości 
położonej w Ciechanowcu, na 
działce nr ewid. 3018/2, dla 
której Sąd Rejonowy 
w Wysokiem Mazowieckiem 
prowadzi KW nr 
LM1W/00036217/4, 

- zastaw rejestrowy na maszynach 
i urządzeniach zlokalizowanych 
Ciechanowcu przy ul. Staropolskiej 
8, 

- cesja praw z polis 
ubezpieczeniowych mających za 
przedmiot ww. nieruchomości oraz 
maszyny i urządzenia, na których 
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ustanowiono ww. zabezpieczenia.

9. Umowy kredytowe Agrohop sp. z o.o. 
 
Poniższa tabela przedstawia wszystkie umowy kredytowe zawarte przez Agrohop sp. z o.o. lub obowiązujące 
w okresie ostatnich dwóch lat obrotowych: 
 

Lp. Kredytodawca 
Data zawarcia 

umowy 
Wysokość
kredytu / 
waluta 

Oprocentowanie 
Termin spłaty Przeznaczenie kredytu oraz istotne 

postanowienia umowy 

1. 

Kredyt Bank S.A. 22 grudnia 2006 r. 570 tys. zł Zmienne, 1,2% 
stopy 
redyskontowej 
weksli 
przyjmowanych od 
banków do 
redyskonta przez 
NBP p.a. 

21 grudnia 
2011 r.  

Nieodnawialny kredyt obrotowy 
z dopłatami do oprocentowania ARiMR 
przeznaczony na wznowienie produkcji 
w gospodarstwach rolnych znajdujących 
się na obszarach dotkniętych klęską 
żywiołową, w tym na finansowanie 
nabycia nawozów, środków ochrony 
roślin, materiału siewnego oraz paliwa. 
 
Zabezpieczeniem spłaty kredytu są: 
- poręczenie do wysokości kwoty 

kredytu udzielone przez Emitenta 
wraz z poddaniem się egzekucji 
przez Emitenta na podstawie 
bankowego tytułu egzekucyjnego z 
tytułu poręczenia do kwoty 736 tys. 
zł wystawionego przez bank do dnia 
21 grudnia 2012 r., 

- oświadczenie Agrohop sp. z o.o. 
o poddaniu się egzekucji na 
podstawie bankowego tytułu 
egzekucyjnego w zakresie roszczeń 
wynikających z umowy do kwoty 
696 tys. zł wystawionego przez bank 
do dnia 21 grudnia 2011 r. 

 

2. 

Kredyt Bank S.A. 17 października 
2007 r. 

1 000 tys. zł Zmienne, stawka 
WIBOR O/N + 
marża banku 

31 lipca 2010 r. Krótkoterminowy odnawialny kredyt 
obrotowy w rachunku bieżącym 
przeznaczony na pokrycie zobowiązań 
płatniczych z tytułu prowadzonej 
działalności gospodarczej przez Agrohop 
sp. z o.o. 
 
Zabezpieczeniem spłaty kredytu są: 
- poręczenie udzielone przez Emitenta 

wraz z poddaniem się egzekucji 
przez Emitenta na podstawie 
bankowego tytułu egzekucyjnego z 
tytułu poręczenia do kwoty 1 200 tys. 
zł wystawionego przez bank do dnia 
31 lipca 2013 r., 

- oświadczenie Agrohop sp. z o.o. 
o poddaniu się egzekucji na 
podstawie bankowego tytułu 
egzekucyjnego w zakresie roszczeń 
wynikających z umowy do kwoty 
1 200 tys. zł wystawionego przez 
bank do dnia 31 lipca 2013 r., 

- pełnomocnictwo do dysponowania 
rachunkami Agrohop sp. z o.o. 
prowadzonymi w banku. 

10. Umowy kredytowe Rolpol sp. z o.o. 
Poniższa tabela przedstawia wszystkie umowy kredytowe zawarte przez Rolpol sp. z o.o. w okresie ostatnich 
dwóch lat obrotowych: 
 

Lp. Kredytodawca Data zawarcia 
umowy 

Wysokość
kredytu / waluta Oprocentowanie Termin spłaty Przeznaczenie kredytu oraz istotne 

postanowienia umowy 

1. 
Kredyt Bank S.A. 10 maja 2005 r. 300 tys. zł Zmienne, stawka 

WIBOR O/N + 
marża banku 

31 lipca 2010 r. Odnawialny limit kredytowy w rachunku 
bieżącym przeznaczony na pokrycie 
zobowiązań płatniczych Rolpol sp. z o.o. 
z tytułu prowadzonej działalności 
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gospodarczej i finansowanie bieżącej 
działalności. 
 
Zabezpieczeniem spłaty kredytu są: 
- poręczenie udzielone przez Emitenta 

wraz z poddaniem się egzekucji 
przez Emitenta na podstawie 
bankowego tytułu egzekucyjnego z 
tytułu poręczenia do kwoty 360 tys. 
zł wystawionego przez bank do dnia 
31 lipca 2013 r., 

- oświadczenie Rolpol sp. z o.o. 
o poddaniu się egzekucji na 
podstawie bankowego tytułu 
egzekucyjnego w zakresie roszczeń 
wynikających z umowy do kwoty 
360 tys. zł wystawionego przez bank 
do dnia 31 lipca 2013 r. 

 

2. 

Kredyt Bank S.A. 09 listopada 2005 r. 490 tys. zł Zmienne, stawka 
WIBOR 1M + 
marża banku 

28 lutego 
2014 r. 

Kredyt inwestycyjny przeznaczony na 
finansowanie i refinansowanie nakładów 
inwestycyjnych, tj. maszyn rolniczych. 
 
Zabezpieczeniem spłaty kredytu są: 
- poręczenie do wysokości kwoty 

kredytu oraz odsetek i kosztów 
banku udzielone przez Emitenta 
wraz z poddaniem się egzekucji 
przez Emitenta na podstawie 
bankowego tytułu egzekucyjnego z 
tytułu poręczenia do kwoty 580 tys. 
zł wystawionego przez bank do dnia 
28 lutego 2017 r., 

- oświadczenie Rolpol sp. z o.o.  
o poddaniu się egzekucji na 
podstawie bankowego tytułu 
egzekucyjnego w zakresie roszczeń 
wynikających z umowy do kwoty 
580 tys. zł wystawionego przez bank 
do dnia 28 lutego 2017 r., 

- pełnomocnictwo do dysponowania 
rachunkami Rolpol sp. z o.o. 
prowadzonymi w banku. 

 

3. 

Kredyt Bank S.A. 19 grudnia 2006 r. 800 tys. zł Zmienne, 1,2% 
stopy 
redyskontowej 
weksli 
przyjmowanych od 
banków do 
redyskonta przez 
NBP p.a. 

18 grudnia 
2011 r.  

Nieodnawialny kredyt obrotowy 
z dopłatami do oprocentowania ARiMR 
przeznaczony na wznowienie produkcji 
w gospodarstwach rolnych znajdujących 
się na obszarach dotkniętych klęską 
żywiołową, w tym na finansowanie 
zakupu nawozów, środków ochrony 
roślin, materiału siewnego i paliwa. 
 
Zabezpieczeniem spłaty kredytu są: 
- poręczenie do wysokości kwoty 

kredytu udzielone przez Emitenta, 
- oświadczenie Rolpol sp. z o.o. 

o poddaniu się egzekucji na 
podstawie bankowego tytułu 
egzekucyjnego w zakresie roszczeń 
wynikających z umowy do kwoty 
977 tys. zł wystawionego przez bank 
do dnia 18 grudnia 2011 r., 

- pełnomocnictwo do dysponowania 
rachunkami Rolpol sp. z o.o. 
prowadzonymi w banku. 

11. Umowy kredytowe Agroprof sp. z o.o. 
 
Poniższa tabela przedstawia wszystkie umowy kredytowe zawarte przez Agroprof sp. z o.o. lub obowiązujące 
w okresie ostatnich dwóch lat obrotowych: 
 

Lp. Kredytodawca Data zawarcia 
umowy 

Wysokość
kredytu / waluta Oprocentowanie Termin spłaty Przeznaczenie kredytu oraz istotne 

postanowienia umowy 
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1. 

Kredyt Bank S.A. 10 maja 2005 r. 300 tys. zł Zmienne, stawka 
WIBOR O/N + 
marża banku 

31 lipca 2010 r. Odnawialny limit kredytowy w rachunku 
bieżącym przeznaczony na pokrycie 
zobowiązań płatniczych Agroprof sp. z 
o.o. z tytułu prowadzonej działalności 
gospodarczej i finansowanie bieżącej 
działalności. 
 
Zabezpieczeniem spłaty kredytu są: 
- poręczenie udzielone przez Emitenta 

wraz z poddaniem się egzekucji 
przez Emitenta na podstawie 
bankowego tytułu egzekucyjnego z 
tytułu poręczenia do kwoty 360 tys. 
zł wystawionego przez bank do dnia 
31 lipca 2013 r., 

- oświadczenie Agroprof sp. z o.o. 
o poddaniu się egzekucji na 
podstawie bankowego tytułu 
egzekucyjnego w zakresie roszczeń 
wynikających z umowy do kwoty 
360 tys. zł wystawionego przez bank 
do dnia 31 lipca 2013 r., 

- pełnomocnictwo do dysponowania 
rachunkiem Agroprof sp. z o.o. 
prowadzonym w banku. 

 

2. 

Kredyt Bank S.A. 09 listopada 2005 r. 490 tys. zł Zmienne, stawka 
WIBOR 1M + 
marża banku 

28 lutego 
2014 r. 

Kredyt inwestycyjny przeznaczony na 
finansowanie i refinansowanie nakładów 
inwestycyjnych, tj. maszyn rolniczych. 
 
Zabezpieczeniem spłaty kredytu są: 
- poręczenie do wysokości kwoty 

kredytu oraz odsetek i kosztów 
banku udzielone przez Emitenta 
wraz z poddaniem się egzekucji 
przez Emitenta na podstawie 
bankowego tytułu egzekucyjnego z 
tytułu poręczenia do kwoty 580 tys. 
zł wystawionego przez bank do dnia 
28 lutego 2017 r., 

- oświadczenie Agroprof sp. z o.o. 
o poddaniu się egzekucji na 
podstawie bankowego tytułu 
egzekucyjnego w zakresie roszczeń 
wynikających z umowy do kwoty 
580 tys. zł wystawionego przez bank 
do dnia 28 lutego 2017 r., 

- pełnomocnictwo do dysponowania 
rachunkami Agroprof sp. z o.o. 
prowadzonymi w banku. 

 

3. 

Kredyt Bank S.A. 19 grudnia 2006 r. 456 tys. zł Zmienne, 1,2% 
stopy 
redyskontowej 
weksli 
przyjmowanych od 
banków do 
redyskonta przez 
NBP p.a.  

18 grudnia 
2011 r. 

Nieodnawialny kredyt obrotowy 
z dopłatami do oprocentowania ARiMR 
przeznaczony na wznowienie produkcji 
w gospodarstwach rolnych znajdujących 
się na obszarach dotkniętych klęską 
żywiołową, w tym na finansowanie 
zakupu nawozów, środków ochrony 
roślin, materiału siewnego i paliwa. 
 
Zabezpieczeniem spłaty kredytu są: 
- poręczenie do wysokości kwoty 

kredytu udzielone przez Emitenta, 
- oświadczenie Agroprof sp. z o.o. 

o poddaniu się egzekucji na 
podstawie bankowego tytułu 
egzekucyjnego w zakresie roszczeń 
wynikających z umowy do kwoty 
557 tys. zł wystawionego przez bank 
do dnia 18 grudnia 2011 r., 

- pełnomocnictwo do dysponowania 
rachunkami Agroprof sp. z o.o.  
prowadzonymi w banku. 
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12. Umowy kredytowe Wizental sp. z o.o. 
 
Poniższa tabela przedstawia wszystkie umowy kredytowe zawarte przez Wizental sp. z o.o. w okresie ostatnich 
dwóch lat obrotowych: 
 
 
 

Lp. Kredytodawca Data zawarcia 
umowy 

Wysokość
kredytu / waluta Oprocentowanie Termin spłaty Przeznaczenie kredytu oraz istotne 

postanowienia umowy 

1. 

Kredyt Bank S.A. 10 maja 2005 r. 1 000 tys. zł Zmienne, stawka 
WIBOR O/N + 
marża banku 

31 lipca 2010 r. Krótkoterminowy odnawialny kredyt  
obrotowy w rachunku bieżącym 
przeznaczony na finansowanie bieżącej 
działalności Wizental sp. z o.o. 
 
Zabezpieczeniem spłaty kredytu są: 
- poręczenie do wysokości kwoty 

kredytu udzielone przez Emitenta, 
- oświadczenie Wizental sp. z o.o. 

o poddaniu się egzekucji na 
podstawie bankowego tytułu 
egzekucyjnego w zakresie roszczeń 
wynikających z umowy do kwoty 
1 200 tys. zł wystawionego przez 
bank do dnia 31 lipca 2013 r., 

- pełnomocnictwo do dysponowania 
rachunkiem Wizental sp. z o.o. 
prowadzonym w banku. 

 

2. 

Kredyt Bank S.A. 13 lipca 2006 r. 2 338 tys. zł Zmienne, 1,2% 
stopy 
redyskontowej 
weksli 
przyjmowanych od 
banków do 
redyskonta przez 
NBP p.a.  

31 maja 2010 r. Kredyt inwestycyjny na realizację 
przedsięwzięć w rolnictwie z dopłatami do 
oprocentowania ARiMR przeznaczony na 
finansowanie lub refinansowanie 
przedsięwzięcia gospodarczego, 
polegającego na zakupie ciągników 
i maszyn rolniczych. 
 
Zabezpieczeniem spłaty kredytu są: 
- poręczenie do wysokości kwoty 

kredytu udzielone przez Emitenta, 
- oświadczenie Wizental sp. z o.o. 

o poddaniu się egzekucji na 
podstawie bankowego tytułu 
egzekucyjnego w zakresie roszczeń 
wynikających z umowy do kwoty 
2 900 tys. zł wystawionego przez 
bank do dnia 31 maja 2013 r., 

- pełnomocnictwo do dysponowania 
rachunkami Wizental sp. z o.o. 
prowadzonymi w banku. 

 

3. 

Kredyt Bank S.A. 20 grudnia 2006 r. 718 tys. zł Zmienne, 1,2% 
stopy 
redyskontowej 
weksli 
przyjmowanych od 
banków do 
redyskonta przez 
NBP p.a. 

19 grudnia 
2011 r. 

Nieodnawialny kredyt obrotowy 
z dopłatami do oprocentowania ARiMR 
przeznaczony na wznowienie produkcji 
w gospodarstwach rolnych znajdujących 
się na obszarach dotkniętych klęską 
żywiołową, w tym na finansowanie 
zakupu nawozów, środków ochrony 
roślin, materiału siewnego i paliwa. 
 
Zabezpieczeniem spłaty kredytu są: 
- poręczenie do wysokości kwoty 

kredytu udzielone przez Emitenta, 
- oświadczenie Wizental sp. z o.o. 

o poddaniu się egzekucji na 
podstawie bankowego tytułu 
egzekucyjnego w zakresie roszczeń 
wynikających z umowy do kwoty 
 927 tys. zł wystawionego przez 
bank do dnia 19 grudnia 2012 r., 

- pełnomocnictwo do dysponowania 
rachunkami Wizental sp. z o.o. 
prowadzonymi w banku. 
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13. Umowy kredytowe PKM Duda Distribution GmbH 
 
Poniższa tabela przedstawia wszystkie umowy kredytowe zawarte przez PKM Duda Distribution GmbH lub 
obowiązujące w okresie ostatnich dwóch lat obrotowych: 
 
 
 
Lp. Kredytodawca Data zawarcia 

umowy 
Wysokość

kredytu / waluta Oprocentowanie Termin spłaty Przeznaczenie kredytu oraz istotne
postanowienia umowy 

1. Raiffeisen Bank 
Polska S.A.  

5 czerwca 2006 r. 1 200 tys. EUR Zmienne, stawka 
EURIBOR 1M + 
marża banku 

31 maja 2013 r. Kredyt przeznaczony na nabycie chłodni  
w Passau (Niemcy). 
 
Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowią: 
- pełnomocnictwo do rachunków PKM 

Duda Distribution GmbH w banku, 
- hipoteka zwykła w kwocie 

stanowiącej równowartość 1 200 tys. 
EUR na nieruchomości położonej 
w Wałbrzychu przy ul. Wrocławskiej 
83, dla której Sąd Rejonowy 
w Wałbrzychu prowadzi KW nr 
SW1W/00020754/5, 
SW1W/00074306/3, 

- hipoteka kaucyjna do kwoty w złotych 
stanowiącej równowartość 600 tys. 
EUR na ww. nieruchomości, 

- cesja praw z umowy ubezpieczenia 
ww. nieruchomości na sumę nie 
niższą niż 2 500 tys. zł (w aktualnej 
polisie cesja do 3 000 tys. zł). 

 

2. 

Sparkasse 
Passau* 

19 marca 2008 r. 1 500 tys. EUR 7,25% 30 maja 2010 r. Kredyt obrotowy przeznaczony na 
finansowanie bieżącej działalności spółki. 
 
Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowią: 
- hipoteka w kwocie 1 500 tys. EUR na 

nieruchomości PKM Duda 
Distribution GmbH położonej w 
Passau (Niemcy), Grundbuch nr 
7221, 

- poręczenie przez PKM DUDA S.A. do 
kwoty 1 500 tys. EUR plus odsetki 
i koszty kredytu, 

- poręczenie Hunter Wild sp. z o.o. do 
kwoty 1 500 tys. EUR plus odsetki 
i koszty kredytu,  

- poręczenie Hunter Wild sp. z o.o. 
w postaci prawa do niesprzedanego 
przez DUDA Distribution towaru do 
wysokości salda zaciągniętego 
kredytu,  

- pożyczka udzielona przez Hunter 
Wild spółce PKM DUDA Distribution 
do wysokości 200 tys. EUR. 

 

 
 

* umowa kredytowa została zmieniona postanowieniami zawartymi w umowie z dnia 8 kwietnia 2009r., porozumieniem z dnia 29 kwietnia 2009 r. , 
uzupełnieniem do ww. umowy z dnia 27 grudnia 2009 r., uzupełnieniem do umowy z dnia 25.02.2010 r. 
 

14. Umowy kredytowe Meat Service sp. z o.o. 
 
Poniższa tabela przedstawia wszystkie umowy kredytowe zawarte przez Meat Service sp. z o.o lub obowiązujące 
w okresie ostatnich dwóch lat obrotowych: 
 

Lp. Kredytodawca Data zawarcia 
umowy 

Wysokość
kredytu / waluta Oprocentowanie Termin spłaty Przeznaczenie kredytu oraz istotne 

postanowienia umowy 
1. Kredyt Bank S.A. 13 czerwca 2007 r. 1 000 tys. zł Zmienne, stawka 

WIBOR O/N + 
marża banku 

31 lipca 2010 r. Krótkoterminowy odnawialny kredyt 
obrotowy w rachunku bieżącym 
przeznaczony na pokrycie zobowiązań 
płatniczych Meat Service sp. z o.o. z 
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tytułu prowadzonej działalności 
gospodarczej. 
 
Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowią: 
- poręczenie do wysokości kwoty 

kredytu udzielone przez Emitenta 
wraz z poddaniem się egzekucji 
przez Emitenta na podstawie 
bankowego tytułu egzekucyjnego z 
tytułu poręczenia do kwoty 1 200 tys. 
zł wystawionego przez bank do dnia 
31 lipca 2013 r., 

- oświadczenie o poddaniu się 
egzekucji na podstawie bankowego 
tytułu egzekucyjnego do kwoty 
1 200 tys. zł, w terminie do dnia 31 
lipca 2013 r., 

- pełnomocnictwo do dysponowania 
rachunkiem Meat Service sp. z o.o.  
prowadzonym w banku. 

15. Umowy kredytowe spółek z Grupy Kapitałowej z siedzibą na Ukrainie 
 
Poniższa tabela przedstawia wszystkie umowy kredytowe zawarte przez spółki z Grupy Kapitałowej z siedzibą na 
Ukrainie lub obowiązujące w okresie ostatnich dwóch lat obrotowych: 
 

Lp. Kredytodawca Data zawarcia 
umowy 

Wysokość
kredytu / waluta Oprocentowanie Termin spłaty Przeznaczenie kredytu oraz 

istotne postanowienia umowy 
PFKPM  ROSANA 

1. 

Pierwszy Ukraiński 
Międzynarodowy 
Bank (Publiczna 
spółka akcyjna) 

21 września 2009 r. 1 600 tys. UAH oprocentowanie
stałe 26,0% - 
32.0 % w 
stosunku 
rocznym 

18 marca 2009 r. Kredyt obrotowy typu overdraft 
przeznaczony na uzupełnienia 
środków bieżących spółki.  
 
Zabezpieczenie kredytu stanowią: 
- zastaw na środkach transportu 

przeznaczenia rolnego 
o wartości zastawnej 3 298 tys. 
UAH, stanowiących własność  
Rosan-Agro sp. z o.o., 

- zastaw na wyposażeniu 
o wartości zastawnej 759 tys. 
UAH, należący do Rosan-Agro 
sp. z o.o. 

 

2. 

Pierwszy Ukraiński 
Międzynarodowy 
Bank (Publiczna 
spółka akcyjna) 

21 września 2009 r. 7 500 tys. UAH oprocentowanie
stałe 25,6% w 
stosunku 
rocznym  

20 stycznia 2011 r. Kredyt obrotowy przeznaczony na 
uzupełnienia środków obiegowych 
spółki.  
 
Zabezpieczenie kredytu stanowią: 
- hipoteka na nieruchomości 

o wartości zastawnej 10 143 
tys. UAH, stanowiącej własność 
Rosan-Agro sp. z o.o., 

- hipoteka na nieruchomości 
o wartości zastawnej 6 818 tys. 
UAH, stanowiącej własność 
Rosan-Agro sp. z o.o., 

- hipoteka na nieruchomości 
wartości zastawnej 96 tys. UAH 
stanowiącej własność Rosan-
Agro sp. z o.o. 

- poręczenie udzielone przez 
Rosan-Agro sp. z o.o. na kwotę 
w wysokości sumy zadłużenia 
z tytułu kredytu. 

Pieprzyk Rohatyn sp. z o.o. 



188 
 

1. 

Universal Bank 
(Publiczna spółka 
akcyjna) 

07 marca 2008 r. 11 000 tys. UAH oprocentowanie 
zmienne 19,5% + 
3-miesięczny 
Kievmid w 
stosunku 
rocznym  

08 lipca  2010 r. Kredyt obrotowy przeznaczony na 
uzupełnienie środków bieżących 
spółki.  
 
Zabezpieczenie spłaty kredytu 
stanowią: 
- hipoteka na nieruchomości 

należącej do Rohatynskyj 
kombikormowyj zawod sp. z 
o.o. (mieszalnia pasz) na kwotę 
10 938 tys. UAH, 

- zastaw na wyposażeniu 
należącym do Rosan-Agro sp. z 
o.o. na kwotę 8 144 tys. UAH, 

- zastaw na wyposażeniu PF 
Rosana na kwotę 2 841 tys. 
UAH, 

- zastaw na wyposażeniu 
należącym do spółki na kwotę 
663 tys. UAH, 

- poręczenie udzielone przez 
Rosan-Agro sp. z o.o. na kwotę 
w wysokości sumy zadłużenia 
z tytułu kredytu, 

- poręczenie udzielone przez  
PFKPM Rosana na kwotę 
w wysokości sumy zadłużenia 
z tytułu kredytu. 

Rosan – Agro sp. z o.o. 

1. 

Universal Bank 
(Publiczna spółka 
akcyjna) 

09 lipca 2009 r. 4 000 tys. UAH oprocentowanie 
zmienne 6,67% + 
3-miesięczny 
Kievmid w 
stosunku 
rocznym  

30 czerwca 2010 r. Kredyt obrotowy przeznaczony na 
uzupełnienie środków bieżących 
spółki.  
 
Zabezpieczenie spłaty kredytu 
stanowią: 
- hipoteka na nieruchomości 

stanowiącej własność PF KPM 
Rosana na kwotę 5 090 tys. 
UAH, 

- zastaw na prawach 
majątkowych należących do PF 
KPM Rosana o wartości 
zastawu 4 000 tys. UAH, 

- poręczenie udzielone przez PF 
KPM Rosana na kwotę 
w wysokości sumy zadłużenia 
z tytułu kredytu. 

8.2.3.3. Pozostałe umowy finansowe 
 
1. Umowa ramowa w zakresie współpracy na rynku finansowym zawarta w dniu 8 sierpnia 2007 roku 

z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. („Bank”) 
 
Przedmiotem umowy jest określenie zasad współpracy w zakresie obrotu instrumentami rynku finansowego. 
 
Umowa została zawarta na czas nieokreślony. 
 
Na podstawie umowy Emitent może zawierać z Bankiem następujące transakcje: 
− negocjowane natychmiastowe transakcje wymiany walut wymienialnych, 
− negocjowane terminowe transakcje wymiany walut wymienialnych, 
− terminowe transakcje stopy procentowej, 
− negocjowane transakcje FX swap, 
− europejskie opcje walutowe, 
− transakcje zamiany stóp procentowych IRS, 
− walutowe transakcje zamiany stóp procentowych CIRS. 
 
2. Umowa ramowa zawarta w dniu 21 marca 2007 roku z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. („Bank”) 
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Przedmiotem umowy jest uregulowanie zasad współpracy Emitenta z Bankiem w zakresie zawierania 
i rozliczania transakcji pochodnych. 
 
Na podstawie umowy Emitent może zawierać z Bankiem m.in. następujące rodzaje transakcji: 
− transakcje wymiany walut wymienialnych, 
− terminowe transakcje stopy procentowej, 
− transakcje typu swap. 
 
Umowa została zawarta na czas nieokreślony. 
 
3. Umowa ramowa transakcji terminowych i pochodnych zawarta w dniu 17 lutego 2006 roku 

z Raiffeisen Bank Polska S.A. („Bank”) 
 
Przedmiotem umowy jest uregulowanie zasad współpracy Emitenta z Bankiem w zakresie zawierania 
i rozliczania transakcji terminowych i pochodnych.  
 
Umowa została zawarta na czas nieokreślony, przy czym każda ze stron jest uprawniona do jej rozwiązania 
z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia.  
 
Zabezpieczenie spłaty roszczeń Banku, wynikających z przeprowadzonych transakcji, stanowi oświadczenie 
o poddaniu się egzekucji na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego do kwoty 1.500.000 USD z prawem 
Banku do wystąpienia o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu do dnia 29 grudnia 
2009 roku.  
 
4. Umowa ramowa zawarta w dniu 31 marca 2008 roku z ING Bankiem Śląskim S.A. („Bank”) 
 
Przedmiotem umowy jest uregulowanie zasad współpracy Emitenta z Bankiem w zakresie zawierania 
i rozliczania transakcji terminowych i pochodnych.  
 
Na podstawie Umowy Emitent może zawierać z Bankiem m.in. następujące rodzaje transakcji: 
- transakcje wymiany walut wymienialnych, 
- terminowe transakcje stopy procentowej.  
 
Umowa została zawarta na czas nieokreślony, przy czym każda ze stron jest uprawniona do jej rozwiązania 
z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia.  
 
 
5.    Umowa ramowa o trybie zawierania oraz rozliczania transakcji zawarta w dniu 21 stycznia 2004 roku 

z Bankiem Zachodnim WBK S.A. („Bank”) 
 
Przedmiotem umowy jest uregulowanie zasad zawierania przez Emitenta z Bankiem umów szczegółowych, 
których przedmiotem są operacje bankowe, obejmujące następujące transakcje: 
- transakcje depozytowe terminowe i transakcje depozytowe bieżące, 
- transakcje na papierach wierzycielskich i innych papierach wartościowych, 
- transakcje walutowe typu spot oraz terminowe transakcje walutowe, 
- transakcje na instrumentach pochodnych, w tym w szczególności: 
 - transakcje na przyszłą stopę procentową / transakcje na kurs terminowy, 

- transakcje opcyjne na stopę procentową, 
- transakcje typu cap, 
- transakcje typu floor, 
- transakcje typu collar, 
- swapowe transakcje walutowe, 
- krzyżowe walutowe transakcje swapowe, 
- transakcje na opcje walutowe, 

- inne transakcje podobne do wymienionych powyżej, a także dowolne opcje w odniesieniu do jakichkolwiek ww. 
transakcji oraz dowolne kombinacje ww. transakcji. 
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Umowa została zawarta na czas nieokreślony. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron z 14-dniowym 
wypowiedzeniem lub za porozumieniem stron. 
 
6.  Umowa ramowa zawarta w dniu 5 lutego 2004 roku z Kredyt Bankiem S.A. („Bank”) 
 
Przedmiotem umowy jest uregulowanie zasad zawierania między Emitentem i Bankiem transakcji walutowych 
i transakcji stóp procentowych.  
Na podstawie umowy Emitent może zawierać z Bankiem następujące rodzaje transakcji: 
- bieżące transakcje wymiany, 
- transakcje typu forward, 
- opcje walutowe. 
 
Umowa została zawarta na czas nieoznaczony, przy czym może zostać rozwiązana przez każdą ze stron 
z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia.  
 
7.  Umowa ramowa dotycząca transakcji terminowych i pochodnych zawarta w dniu 5 grudnia 2005 r. 

z  Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. („Bank”) 
 
Przedmiotem umowy jest uregulowanie zasad zawierania i rozliczania umów szczegółowych zawieranych przez 
Emitenta z Bankiem w zakresie transakcji terminowych i pochodnych. Umowa została zawarta na czas 
nieokreślony.  
 
8. Umowa generalna zawarta w dniu 19 listopada 2007 roku z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. 

(„Bank”) 
 
Przedmiotem umowy jest uregulowanie zasad współpracy Emitenta z Bankiem w zakresie zlecania Bankowi 
przez Emitenta wystawiania gwarancji bankowych oraz otwarcia akredytyw. 
 
Na podstawie umowy Emitent może zlecać Bankowi gwarancje bankowe krótko- i średnioterminowe, krajowe 
i zagraniczne do 3 (trzech) lat, zabezpieczające zapłatę za zakupione towary i usługi, zapłaty długu celnego, 
dobrego wykonania umowy, zwrotu zaliczki, przetargowe, zapłaty za czynsz oraz będzie otwierał akredytywy 
importowe i eksportowe, których przewidywany, ostateczny termin realizacji i zapłaty na rzecz beneficjenta nie 
może przekroczyć dnia 31 sierpnia 2009 r. 
 
Łączna kwota zaangażowania Banku z tytułu wystawionych gwarancji oraz otwartych akredytyw na podstawie 
ww. umowy i wystawionych / otwartych wcześniej przez Bank nie może przekroczyć 20 000 tys. zł lub jej 
równowartości w innych walutach. 
 
Zabezpieczeniem roszczeń Banku z tytułu gwarancji i akredytyw jest: 
1. pełnomocnictwo do rachunku bankowego Emitenta prowadzonego w Banku, 
2. oświadczenie o poddaniu się egzekucji na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego z tytułu roszczeń 

wynikających z umowy do kwoty 30 000 tys. zł wystawionej przez Bank w terminie do trzech lat od dnia 
wygaśnięcia gwarancji lub zakończenia akredytyw.  

 
Umowa została zawarta na czas określony do dnia 30 września 2009 r. 
 
9. Umowa ramowa zawarta w dniu 10 marca 2008 roku z Kredyt Bankiem S.A. („Bank”) 
 
Przedmiotem umowy jest uregulowanie zasad zawierania i rozliczania między Emitentem i Bankiem transakcji 
rynku finansowego.  
Na podstawie Umowy Emitent może zawierać z Bankiem następujące rodzaje transakcji: 
- bieżące transakcje wymiany, 
- transakcje typu forward, 
- opcje walutowe. 
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Umowa została zawarta na czas nieoznaczony. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron w drodze 
pisemnego wypowiedzenia, przy czym jej rozwiązanie następuje w najpóźniejszym dniu rozliczenia transakcji 
zawartej na podstawie ww. umowy. W przypadku natychmiastowego zamknięcia transakcji zawartej na podstawie 
przedmiotowej umowy, umowa ulega rozwiązaniu z upływem 14-dniowego okresu wypowiedzenia liczonego od 
daty doręczenia stosownego zawiadomienia Emitentowi. 
 
10. Umowa dealerska zawarta z BRE Bankiem S.A. w dniu 20 grudnia 2006 roku 
 
Przedmiotem umowy jest powołanie BRE Banku S.A. na dealera („Dealer”) w związku z trzyletnim programem 
emisji obligacji Emitenta na kwotę 50.000.000 złotych.  
 
Dealer ma obowiązek wykonywania w imieniu Emitenta czynności związanych z proponowaniem nabycia 
i przenoszeniem praw z obligacji, w szczególności wyszukiwania inwestorów.  
 
Emitent jest zobowiązany do uzgadniania z Dealerem sposobu emisji, terminu emisji transzy obligacji, przy czym 
czas pomiędzy emisjami nie może być krótszy niż 6 dni.  
 
Wartość nominalna każdej transzy obligacji jest nie niższa niż 3.000.000 złotych.  
 
Dealer nie ma obowiązku obejmowania obligacji.  
 
Zgodnie z umową emitowane obligacje nie mają formy dokumentu, zaś prawa z nich powstają z chwilą ich 
zapisania na rachunku prowadzonym przez Dealera. Obligacje oferowane są indywidualnie oznaczonym 
adresatom w liczbie nie większej niż 99.  
 
W ramach programu mogą być emitowane obligacje o terminie realizacji praw do 1 roku albo powyżej 1 roku. 
 
Każda ze stron może rozwiązać umowę z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia.  
 
Dealer może rozwiązać umowę w przypadku wystąpienia przyczyny rozwiązania umowy agencyjnej (opisanej 
w pkt 8.2.3.5. ppkt 11. poniżej).  
 
11. Umowa agencyjna zawarta z BRE Bankiem S.A. w dniu 20 grudnia 2006 roku 
 
 Przedmiotem umowy jest powołanie BRE Banku S.A. na agenta emisji, agenta płatniczego oraz depozytariusza 
(„Agent”) w związku z programem emisji obligacji Emitenta na kwotę 50.000.000 złotych.  
 
Agent ma w szczególności obowiązek przygotowywania memorandum informacyjnego dotyczącego obligacji oraz 
Emitenta, rozpowszechniania dokumentów informacyjnych związanych z emisją obligacji, udzielania pomocy 
Emitentowi w przygotowaniu dokumentów informacyjnych, przekazywania Emitentowi środków pozyskanych 
z emisji, dokonywania płatności z tytułu wykupu obligacji, prowadzenia depozytu obligacji, obsługi obrotu praw 
z obligacji oraz prowadzenia rachunków depozytowych posiadaczy obligacji.  
 
Agent może rozwiązać umowę, według swojego wyboru, ze skutkiem natychmiastowym albo z zachowaniem 30-
dniowego terminu wypowiedzenia, bądź zawiesić na czas oznaczony wykonywanie umowy w przypadku: 
 
•  niedokonania przez Emitenta płatności wynikającej z umowy albo z tytułu wykupu obligacji,  
•  niewykonania zobowiązań na kwotę przekraczająca 5.000.000 zł z tytułu zaciągniętych kredytów, 

wyemitowanych papierów dłużnych oraz innych zobowiązań finansowych, 
•  zajęcia przez jakiegokolwiek wierzyciela Emitenta bądź egzekucji z jakiegokolwiek składnika majątkowego 

Emitenta na łączną kwotę przekraczającą 5.000.000 zł,  
•  wymagalności zobowiązań finansowych w wyniku naruszenia przez Emitenta zobowiązań wynikających 

z innych zawartych przez niego umów,  
•  nieprawdziwości oświadczeń Emitenta złożonych w umowie,  
•  wystąpienia zdarzenia uzasadniającego otwarcie postępowania upadłościowego, w tym również złożenia 

oświadczenia o wszczęciu postępowania naprawczego,  
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•  uprawomocnienia się orzeczeń nakazujących zapłatę przez Emitenta kwoty 5.000.000 zł,  
•  zaprzestanie działalności przez Emitenta, powodujące niemożność spłacenia zobowiązań wynikających 

z obligacji,  
•  zmiany przepisów prawa powodującej niezgodność emisji obligacji lub wykonanie wynikających z nich 

obowiązków niezgodnie z prawem,  
•  niewykonania lub naruszania przez Emitenta innych postanowień umowy i nieusunięcia skutków naruszenia 

w terminie wyznaczonym przez Agenta,  
•  wystąpienia jednego lub kilku zdarzeń mogących mieć istotny negatywny wpływ na sytuację finansową 

Emitenta.  
 
Każda ze stron może rozwiązać umowę bez podania przyczyn z zachowaniem 30-dniowego okresu 
wypowiedzenia.  
 

8.2.3.4. Przedwstępna umowa o konsolidacyjny kredyt konsorcjalny zawarta w dniu  24 lipca 2009 r.  
 
Emitent zawarł przedwstępną umowę o konsolidacyjny kredyt konsorcjalny z następującymi podmiotami: 
 
(i) Kredyt Bankiem S.A. z siedzibą w Warszawie, 
(ii) Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie, 
(iii) Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie, 
(iv) ING Bankiem Śląskim S.A. z siedzibą w Katowicach, 
(v) Bankiem Zachodnim WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, 
(vi) BRE Bankiem S.A. z siedzibą w Warszawie, 
(vii) Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, („Banki”) 
 
oraz następującymi podmiotami: 
 
(viii) Romanem Milerem, 
(ix) Rafałem Oleszakiem, 
(x) Bogną Dudą-Jankowiak, 
(xi) Maciejem Dudą, 
(xii) Darią Dudą, 
(xiii) Opoka Fundusz Inwestycyjny Zamknięty reprezentowanym przez Opoka Towarzystwo Funduszy 

Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, 
(xiv) Nieruchomości Pro Capital sp. z o.o. SKA z siedzibą w Warszawie, („Gwaranci”). 
 
Umowa została zawarta w związku ze zobowiązaniami Emitenta wynikającymi z Warunków Restrukturyzacji 
przyjętymi w ramach postępowania naprawczego, opisanego w pkt 7.2.14. Prospektu. Warunki Restrukturyzacji 
przewidują, że 50% niezabezpieczonych zobowiązań wynikających z umów kredytowych wobec Banków, tj. 
takich, które nie są zabezpieczone na mieniu Emitenta przewłaszczeniem, hipoteką, zastawem, zastawem 
rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską, będą objęte umową o konsolidacyjny kredyt 
konsorcjalny, która konsoliduje warunki spłaty i inne warunki z umów kredytowych oraz zastępuje pierwotnie 
zawarte umowy kredytowe i inne umowy. 
 
W ramach umowy przedwstępnej Emitent i Banki zobowiązali się zawrzeć umowę przyrzeczoną 
konsolidacyjnego kredytu konsorcjalnego („Umowa Przyrzeczona”), określając jednocześnie jej przedmiotowo 
istotne postanowienia. W ramach Umowy Banki zobowiązały się, iż mocą Umowy Przyrzeczonej postawią do 
dyspozycji Emitenta konsolidacyjny kredyt konsorcjalny oraz kredyt podporządkowany, które zostaną 
wykorzystane przez potrącenie roszczeń Emitenta o wypłatę przedmiotowego kredytu z roszczeniami 
poszczególnych Kredytodawców o spłatę: 
 
- niezabezpieczonych zobowiązań z umów kredytowych zawartych przez Emitenta z Bankiem Polska Kasa 

Opieki S.A. w wysokości stanowiącej 50% tych należności, z wyłączeniem całości zobowiązań 
wynikających z umowy poręczenia udzielonego przez Emitenta za zobowiązania spółki Polska Wołowina 
sp. z o.o., 
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- niezabezpieczonych zobowiązań z umów kredytowych zawartych z Bankami w wysokości stanowiącej 

50% tych należności, z uwzględnieniem 50% niezabezpieczonych zobowiązań z umów kredytowych 
z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. oraz należności głównej w części równej 4.134.444,96 zł z tytułu 
poręczenia udzielonego przez Emitenta Bankowi Pekao S.A. za zobowiązania spółki Polska Wołowina sp. 
z o.o. z umów kredytowych opisanych w pkt 8.2.3.2. ppkt 4. Lp. 1. i Lp. 2. Prospektu oraz opcji walutowych 
zawartych na podstawie umowy ramowej z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. opisanej w pkt 8.2.3.5. ppkt 
2. Prospektu, tj. niezabezpieczonych zobowiązań wynikających z: 

 
(a) umowy kredytu w rachunku bieżącym zawartej z Bankiem Zachodnim WBK S.A. w dniu 28 maja 

2004 r. na kwotę 3 000 tys. zł, opisanej w pkt 8.2.3.1. Lp. 9. Prospektu, 
(b) umowy kredytu w rachunku bieżącym zawartej z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. w dniu 24 

października 2005 r. na kwotę 20 000 tys. zł, opisanej w pkt 8.2.3.1. Lp. 17. Prospektu, 
(c) umowy kredytu inwestycyjnego zawartej z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. w dniu 10 listopada 

2006 r. na kwotę 10 000 tys. zł, opisanej w pkt 8.2.3.1. Lp. 16. Prospektu, 
(d) umowy kredytu obrotowego zawartej z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. w dniu 24 października 

2005 r. na kwotę 30 000 tys. zł, opisanej w pkt 8.2.3.1. Lp. 18. Prospektu, 
(e) umowy kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego zawartej z PKO Bank Polski S.A. w dniu 

12 października 2006 r. na kwotę 50 000 tys. zł, opisanej w pkt 8.2.3.1. Lp. 19. Prospektu, 
(f) umowy kredytu obrotowego w rachunku bieżącym zawartej z Kredyt Bankiem S.A. w dniu 31 marca 

2000 r. na kwotę 10 000 tys. zł, opisanej w pkt 8.2.3.1. Lp. 1. Prospektu, 
(g) umowy kredytu inwestycyjnego zawartej z Kredyt Bankiem S.A. w dniu 17 czerwca 2003 r. na 

kwotę 10 000 tys. zł, opisanej w pkt 8.2.3.1. Lp. 7. Prospektu, 
(h) umowy kredytu obrotowego zawartej z Kredyt Bankiem S.A. w dniu 4 czerwca 2008 r. na kwotę 

20 000 tys. zł, opisanej w pkt 8.2.3.1. Lp. 2. Prospektu, 
(i) umowy kredytu obrotowego zawartej z Kredyt Bankiem S.A. w dniu 4 czerwca 2008 r. na kwotę 

20 000 tys. zł, opisanej w pkt 8.2.3.1. Lp. 2. Prospektu, 
(j) umowy kredytu zawartej z BRE Bankiem S.A. w dniu 23 marca 2009 r. na kwotę 29.869.102,04 zł, 

opisanej w pkt 8.2.3.1. Lp. 22. Prospektu, 
(k) umowy kredytu refinansowego zawartej z ING Bankiem Śląskim S.A. na kwotę 28 000 tys. zł w dniu 

20 maja 2008 r. opisaniej w pkt 8.2.3.1. Lp. 20. Prospektu, 
(l) wierzytelności przysługującej PKO Bank Polski S.A. wobec Emitenta z tytułu poręczenia 

udzielonego spółce Polska Wołowina sp. z o.o. w upadłości, w kwocie 8.268.889,89 tys. zł, 
(m) umów ramowych w zakresie ustalenia zasad współpracy w zakresie obrotu instrumentami rynku 

finansowego zawartych z Kredyt Bankiem S.A., ING Bankiem Śląskim S.A., PKO Bankiem Polskim 
S.A. oraz Bankiem Handlowym w Warszawie S.A., oraz poszczególnych transakcji na 
instrumentach rynku finansowego, zawartych na podstawie ww. umów, opisanych w pkt 8.2.3.5. 
odpowiednio ppkt 6., 4., 1. oraz 7. Prospektu. 

 
Strony uzgodniły, że w Umowie Przyrzeczonej zostaną ustanowione przez Emitenta na rzecz Banków 
zabezpieczenia na majątku Emitenta, które chroniły będą prawidłowe wykonanie zobowiązań z umowy 
o konsolidacyjny kredyt konsorcjalny, szczegółowo wymienionych w Umowie Przedwstępnej o Konsolidacyjny 
Kredyt Konsorcjalny. 
 
Umowa Przyrzeczona została zawarta w dniu 23 grudnia 2009 r. (opisana w pkt 8.2.3.1. Lp 24. Prospektu). 
 

8.2.3.5. Inne umowy finansowe i restrukturyzacyjne spółek z Grupy Kapitałowej 
 
1. Umowa restrukturyzacyjna zawarta przez Hunter Wild sp. z o.o. z ING Bankiem Śląskim S.A. 
(„Bank”) w dniu 24 czerwca 2009 roku („Umowa Restrukturyzacyjna”) 
 
Przedmiotem umowy jest określenie zasad spłaty zobowiązań Hunter Wild sp. z o.o. wobec Banku wynikających 
z umowy kredytowej z dnia 26 maja 2008 r. zawartej z Bankiem („Umowa Kredytowa”). 
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Zgodnie z Umową Restrukturyzacyjną Bank obniżył odsetki karne i podwyższone naliczone od kwoty kredytu 
udzielonego na podstawie Umowy Kredytowej do dnia zawarcia Umowy Restrukturyzacyjnej, do poziomu 
odsetek umownych w wysokości określonej w Umowie Restrukturyzacyjnej, tj. w wysokości WIBOR 1M 
powiększonego o marżę Banku.  
 
 
Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowią: 
 
- oświadczenie Hunter Wild sp. z o.o. o poddaniu się egzekucji do kwoty 8 400 tys. zł na podstawie bankowego 

tytułu egzekucyjnego wystawionego przez Bank do dnia 31 maja 2010 r., 
- poręczenie udzielone przez Emitenta, 
- poręczenie udzielone przez PKM Duda Distribution GmbH, 
- hipoteka łączna kaucyjna do kwoty 8 400 tys. zł ustanowiona przez Hunter Wild na prawie własności gruntów 

oraz budynków i urządzeń na nieruchomości położonej w Wałbrzychu przy ul. Wrocławskiej 83, dla której Sąd 
Rejonowy w Wałbrzychu prowadzi KW nr SW1W/00020754/5 oraz prawie własności gruntu nieruchomości 
położonej w Wałbrzychu, obręb nr 0004 Szczawienko, dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu prowadzi KW 
nr SW1W/00074306/3, 

- hipoteka kaucyjna do kwoty 8 400 tys. zł ustanowiona przez Bioenergia sp. z o.o. na nieruchomości położonej 
w Malerzowicach Wielkich, gm. Łambowice, woj. opolskie, dla której Sąd Rejonowy w Nysie prowadzi KW nr 
68607, należącej do Bioenergia sp. z o.o., 

- cesja wierzytelności z umowy o współpracy handlowej z dnia 24 czerwca 2009 r. zawartej przez Hunter Wild 
sp. z o.o. i PKM Duda Distribution GmbH, 

- przelew wierzytelności z polisy ubezpieczeniowej mającej za przedmiot ww. nieruchomość położoną 
w Malerzowicach Wielkich, zawarty pomiędzy ING Bankiem Śląskim S.A. a Bioenergia sp. z o.o. 

 
Umowa została zawarta na czas określony do dnia 31 maja 2010 r. 
 
Istotne postanowienia Umowy Kredytowej, w tym dotyczące zabezpieczeń ustanowionych Umową 
Restrukturyzacyjną, zostały opisane w pkt. 8.2.3.2. ppkt 1. Lp. 3. Prospektu. 
 
2. Porozumienie zawarte przez Hunter Wild sp. z o.o. z Bioenergia sp. z o.o. w dniu 24 czerwca 2009 
roku („Porozumienie”) 
 
Przedmiotem Porozumienia jest określenie zasad ustanowienia przez Bioenergia sp. z o.o. na rzecz Hunter Wild 
sp. z o.o. zabezpieczeń wobec ING Banku Śląskiego S.A. wynikających z Umowy Restrukturyzacyjnej z dnia 24 
czerwca 2009 r. („Umowa Restrukturyzacyjna”) opisanej w pkt 8.2.3.7. ppkt 1. Prospektu. 
 
Zgodnie z treścią Porozumienia, Bioenergia sp. z o.o. zobowiązała się do ustanowienia na rzecz Hunter Wild sp. 
z o.o. zabezpieczeń wymaganych Umową Restrukturyzacyjną, tj.: 
 
- obciążenia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Bioenergia sp. z o.o. położonej 

w Malerzowicach Wielkich, gm. Łambowice, woj. opolskie, dla której Sąd Rejonowy w Nysie prowadzi KW 
nr 68607, hipoteka kaucyjna do kwoty 8 400 tys. zł na rzecz ING Banku Śląskiego S.A., 

- przelewu na rzecz ING Banku Śląskiego S.A. wierzytelności z polisy ubezpieczeniowej mającej za 
przedmiot ww. nieruchomość, zawartej z ERGO Hestia S.A. i potwierdzonej polisą ubezpieczeniową z dnia 
1 marca 2009 r., do wysokości zadłużenia Hunter Wild sp. z o.o. z tytułu umowy kredytowej z dnia 26 maja 
2008 r. zawartej z ING Bankiem Śląskim S.A. 

 
Z tytułu ww. zabezpieczeń ustanowionych przez Bioenergia sp. z o.o., Hunter Wild sp. z o.o. zobowiązany jest 
zapłacić Bioenergia sp. z o.o. wynagrodzenie w wysokości 1% p.a. od wartości ustanowionego zabezpieczenia.  
 
Porozumienie zostało zawarte na czas oznaczony do daty spłaty przez Hunter Wild sp. z o.o. należności na rzecz 
ING Banku Śląskiego S.A. wynikających z umowy kredytowej z dnia 26 maja 2008 r. opisanej w pkt 8.2.3.2. ppkt 
1. Lp. 3. Prospektu oraz Umowy Restrukturyzacyjnej. 
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8.2.3.6.  Umowy ubezpieczeniowe 
 
Poniższa tabela przedstawia wykaz polis ubezpieczeniowych zawartych przez Emitenta: 
 

Lp. Ubezpieczyciel Nr polisy Przedmiot ubezpieczenia Okres 
ubezpieczenia 

Suma 
ubezpieczenia 

(PLN) 

1. 

 

HCC International 
Insurance Company 

PLC 
10GD1038900000 

 
ubezpieczenie odpowiedzialności 
cywilnej członków zarządu i rad 
nadzorczych 

od 10.02.2010 
do 09.02.2011 30.000.000 

2. TU Allianz  
Polska S.A. 

000-10-430-
05871072 

ubezpieczenie odpowiedzialności 
cywilnej z tytułu prowadzenia 
działalności gospodarczej i posiadanego 
mienia w sektorze przemysłowo-
handlowym  

od 01.01.2010 
do 31.12.2011 

30.000.000 
(w rocznym 

okresie 
ubezpieczenia) 

3. TU Allianz  
Polska S.A 

000-10-430-
05871088 

ubezpieczenie odpowiedzialności 
cywilnej z tytułu prowadzenia 
działalności gospodarczej i posiadanego 
mienia w sektorze produkcji rolnej 

od 01.01.2010 
do 31.12.2011 

5.000.000 
(w rocznym 

okresie 
ubezpieczenia) 

4. TU Ergo Hestia S.A. 901004859515 
ubezpieczenie maszyn, urządzeń 
i zapasów własnych w Grąbkowie od 
wszelkich ryzyk 

od 01.01.2010 
do 31.12.2010 

28.000.000 
(łącznie) 

5. TU Ergo Hestia S.A. 901004859552 ubezpieczenie budynków i budowli 
w Grąbkowie od wszystkich ryzyk 

od 01.01.2010 
do 31.12.2010 80.000.000 

 

6. TU Ergo Hestia S.A. 901004859553 

ubezpieczenie mienia od wszystkich 
ryzyk: 
- budynki i budowle (Kobylin), 
- zapasy własne (Kobylin), 
- maszyny i urządzenia (Kobylin), 

od 01.01.2010 
do 31.12.2010 

30.500.000 
(łącznie) 

7. 
TU Allianz Polska 

S.A. (AXA 
Towarzystwo 
Ubezpieczeń i 

Reasekuracji S.A. – 
koasekurator) 

000-10-430-
05871251 

ubezpieczenie – odpowiedzialność
cywilna związana z prowadzoną 
działalnością gospodarczą 
(przechowywanie i mrożenie towarów na 
zlecenie osób trzecich i wszelkie 
czynności z tym związane) 
(OC przechowawcy) 

01.01.2010 
31.12.2010 35.000.000 

 
 

8. 
Korporacja 

Ubezpieczeń 
Kredytów 

Eksportowych S.A. 

IN/K/KE/PO/N/659
0/2005 

ubezpieczenie należności pieniężnych 
z tytułu kontraktów eksportowych na 
dostawy półtuszy wieprzowych, ćwierci 
wołowych oraz mięsa wieprzowego 
i wołowego w elementach 
w transakcjach zagranicznych 

od 18.02.2005  
(na czas 

nieokreślony) 

90% należności, 
nie więcej niż 

kwota 
przyznanego 

limitu 

 

9. 
Korporacja 

Ubezpieczeń 
Kredytów 

Eksportowych S.A. 

RW/OP/14/00009
641/2010 

ubezpieczenie należności pieniężnych  
z tytułu kontraktów na dostawy mięsa 
i jego przetworów oraz artykułów rolno-
spożywczych od dłużników krajowych 
i zagranicznych 

od 01.01.2010  
(na czas 

nieokreślony) 

90% należności 
(80% w 

przypadku 
dłużnika 

nienazwanego), 
nie więcej niż 

kwota 
przyznanego 

limitu 

10. TU Ergo Hestia S.A. 901004859854 ubezpieczenie OC przewoźnika w ruchu 
międzynarodowym 

od 01.01.2010 
do 31.12.2010 400.000 

11. TU Ergo Hestia S.A. 901004859855 ubezpieczenie OC przewoźnika w ruchu 
krajowym 

od 01.01.2010 
do 31.12.2010 300.000 

 

12. 
TU Ergo Hestia S.A. 901004859721 

ubezpieczenie mienia od wszystkich 
ryzyk: 
 
- nakłady inwestycyjne, 
- środki obrotowe, 
- środki obrotowe (Passau), 
- meble i wyposażenie, 
- maszyny i urządzenia, 
- budynki i budowle 

od 01.01.2010 
do 31.12.2010 

2.735.000 (oraz 
1.500.000 euro) 

(łącznie) 
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13. TU Ergo Hestia S.A. 901004859723 

ubezpieczenie mienia od wszystkich 
ryzyk: 
- gotówka, 
- klauzula przepięć innych niż 

atmosferyczne, 
- klauzula usunięcia pozostałości po 

szkodzie, 
- klauzula pokrycia kosztów 

dodatkowych, 
- klauzula niepokojów i zamieszek 

społecznych 
- klauzula katastrofy budowlanej, 
- klauzula ubezpieczenia różnicy 

między ceną nabycia a ceną 
sprzedaży, 

- klauzula włączenia szkód 
wynikających z zakłóceń lub 
przerwy w dostawie mediów, 

- klauzula ubezpieczenia szkód 
estetycznych (graffiti) 

- klauzula automatycznego pokrycia, 
- klauzula terroryzmu, 
- klauzula drobnych prac 

budowlanych, 
- klauzula przepięć atmosferycznych 

od 01.01.2010 
do 31.12.2010 

47.020.000 
(łącznie) 

 

14. TU Ergo Hestia S.A. 901004859728 

ubezpieczenie maszyn i urządzeń od 
awarii, od zepsucia lub zniszczenia 
ubezpieczonych towarów/produktów 
wskutek awarii maszyn i urządzeń, 
taśm i łańcuchów oraz przenośników 
taśmowych, lin i pasów 
oraz szkód polegających na utracie 
czynnika chłodzącego 

od 01.01.2010 
do 31.12.2010 

13.887.000 
(łącznie) 

15. TU Ergo Hestia S.A. 901005061607 ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy od 01.01.2010 
do 31.12.2010 2.500.000 

16. TU Ergo Hestia S.A. 901005061606 ubezpieczenie utraty zysku wskutek 
awarii maszyn i urządzeń 

od 01.01.2010 
do 31.12.2010 7.500.000 

17. TU Ergo Hestia S.A. 901004859851 ubezpieczenie utraty zysku wskutek 
wszystkich ryzyk 

od 01.01.2010 
do 31.12.2010 37.500.000 

18. TU Ergo Hestia S.A. 901004644025 
 

- ubezpieczenie kosztów leczenia za 
granicą (Europa) 
- NNW grupowe, NNW z PiR  

od 01.01.2010 
do 31.12.2010 

170 000 
(łącznie) 

19. TU Ergo Hestia S.A. 901004644026 ubezpieczenie kosztów leczenia za 
granicą (świat) 

od 01.01.2010 
do 31.12.2010 

170 000
(łącznie) 

 

20. 
TU Ergo Hestia S.A. 901004859727 

- ubezpieczenie stacjonarnego 
sprzętu elektronicznego, 

- ubezpieczenie przenośnego sprzętu 
elektronicznego, 

- ubezpieczenie oprogramowania, 
danych i nośników danych, 

- ubezpieczenie centrali 
telefonicznych, telefonów, kas,  
kopiarek, liczarki banknotów, 

- DOS wskutek EDP, 
- klauzula automatycznego pokrycia 

dla nowo nabywanego mienia 

od 01.01.2010 
do 31.12.2010 

18 770 000 
(łącznie)  

 
21. TU Ergo Hestia S.A. 901004859734 ubezpieczenie mienia w transporcie 

międzynarodowym żywych zwierząt 
od 01.01.2010 
do 31.12.2010 200 000 

22. TU Ergo Hestia S.A. 901004859733 ubezpieczenie mienia w krajowym 
przewozie drogowym (cargo) 

od 01.01.2010 
do 31.12.2010 170 000 

23. 
 

TU Ergo Hestia S.A. 901004859737 ubezpieczenie mienia w transporcie 
krajowym 

od 01.01.2010 
do 31.12.2010 320 000 

24. TU Ergo Hestia S.A. 901004859739 ubezpieczenie mienia w transporcie 
międzynarodowym (cargo)  

od 01.01.2010 
do 31.12.2010 320 000 

 
25. TU Ergo Hestia S.A. 250001206749 ubezpieczenie pojazdów:

AC, OC, ZK, NNW 
od 01.01.2010  
do 31.12.2010 

12 977 300
min. ustawowa 
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min. ustawowa
10 000 

Źródło: Emitent 
  
8.2.3.7.  Umowy ubezpieczeniowe zawarte przez spółki z Grupy Kapitałowej 
 
Poniższa tabela przedstawia wykaz istotnych polis ubezpieczeniowych zawartych przez spółki z Grupy 
Kapitałowej: 

L.p. Spółka Ubezpieczyciel Nr polisy Przedmiot ubezpieczenia Okres 
ubezpieczenia 

Suma 
ubezpieczenia 

(PLN) 

1. Agro Duda 
sp. z o.o. STU Ergo Hestia 

901004859807 
ubezpieczenie mienia od 
ognia i innych zdarzeń 
losowych, mienia od 
kradzieży 

od 01.01.2010 
do 31.12.2010 92.117.000,00 

2. Agro Duda 
sp. z o.o. STU Ergo Hestia 901004859767 

ubezpieczenie mienia od 
ognia i innych zdarzeń 
losowych, mienia od 
kradzieży  

od 01.01.2010 
do 31.12.2010 7.630.000,00 

3. Agroferm  
sp. z o.o. STU Ergo Hestia 901004859769 

ubezpieczenie mienia od 
ognia i innych zdarzeń 
losowych, mienia od 
kradzieży 

od 01.01.2010 
 do 31.12.2010 31.125.000,00 

4. Agrohop  
sp. z o.o. 

Concordia Polska 
Towarzystwo 
Ubezpieczeń 
Wzajemnych 

35092630 
ubezpieczenie maszyn 
(następstwa nieszczęśliwych 
wypadków kierowcy 
i pasażera) 

od 01.01.2010 
do 31.12.2010 1.720.000,00 

5. Agrohop  
sp. z o.o 

Concordia Polska 
Towarzystwo 
Ubezpieczeń 
Wzajemnych 

0103245503 ubezpieczenie upraw od 
ognia 

od 01.01.2010 
do 31.12.2010 2.822.970,00 

6. Agrohop  
sp. z o.o. 

Concordia Polska 
Towarzystwo 
Ubezpieczeń 
Wzajemnych 

0103245501 ubezpieczenie  upraw od 
gradobicia i ognia  

od 01.01.2010 
do 31.12.2010 

 
2.015.615,00 

7. Agrohop  
sp. z o.o.  STU Ergo Hestia 901004859774 

ubezpieczenie mienia od 
ognia i innych zdarzeń 
losowych z rozszerzeniem 
o dewastację, uderzenia 
przedmiotów  

od 01.01.2010 
do 31.12.2010 800.000,00 

8. 
 

Agro Net  
sp. z o.o. 

Concordia Polska 
Towarzystwo 
Ubezpieczeń 
Wzajemnych 

0103245509 

ubezpieczenie upraw
 (jęczmień oz., rzepak oz.)  
od przymrozków , 
 ognia – 357,66 ha (jęczmień 
oz.)  
od przezimowania, 
przymrozków, gradobicia –
292,19 ha ( rzepak oz. ) 

od 12.08.2009  
do 31.12.2010 

 
01.01–

31.12.2010 
 

12.08.2009–
31.12.2010 

 
1 072 980,00 

 
 

1 278 331,00 

9. Agro Net  
sp. z o.o. 

Concordia Polska 
Towarzystwo 
Ubezpieczeń 
Wzajemnych 

0103245511 
ubezpieczenie  upraw  
od skutków złego 
przezimowania 

od 08.12.2009 
do 31.12.2010 1.072.980,00 

10. 

Agro Net  
sp. z o.o. STU Ergo Hestia 901004859770 

ubezpieczenie mienia od 
ognia i innych zdarzeń 
losowych z rozszerzeniem 
o dewastację i uderzenie 
przedmiotu (Minkowskie –
kompleks budynków 
gospodarczych, maszyn 
i urządzeń) 

od 01.01.2010 
do 31.12.2010 6.060.000,00 

11. 
Agro Net  
sp. z o.o. 

Concordia Polska 
Towarzystwo 
Ubezpieczeń 
Wzajemnych 

35127679 

ubezpieczenie maszyn 
(pełen wykupiony udział 
własny, włączone ryzyko 
kradzieży, OC, następstwa 
nieszczęśliwych wypadków  
kierowców i pasażerów)  

od 01.01.2010 
do 31.12.2010 150.000,00 
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12. Agroprof  
sp. z o.o. 

Concordia Polska 
Towarzystwo 
Ubezpieczeń 
Wzajemnych 

0103245492 
ubezpieczenie upraw od 
złego przezimowania, 
przymrozków wiosennych 
oraz gradobicia 

od 12.08.2009 
do 31.12.2010 2.844.712,50 

13. Agroprof  
sp. z o.o. STU Ergo Hestia 35127677 

ubezpieczenie pojazdów 
mechanicznych (pełen 
wykupiony udział własny, 
włączone ryzyko kradzieży 
pojazdów i części, OC ) 

od 01.01.2010 
do 31.12.2010 95.000,00 

14. 
Hunter 
Wild 

sp. z o.o. 
STU Ergo Hestia Nota pokrycia z 

dnia 22.12.2009 
ubezpieczenie samochodów 
OC, AC, NW, wyposażenia 
dodatkowego 

od 01.01.2010 
do 31.12.2010 1 586 400,00 

15. 
Hunter 
Wild 

sp. z o.o. 
STU Ergo Hestia Nota pokrycia z 

dnia 22.12.2009 
ubezpieczenie sprzętu 
elektronicznego i 
oprogramowania 

od 01.01.2010 
do 31.12.2010 340 000,00 

16. 
Hunter 
Wild 

sp. z o.o. 
STU Ergo Hestia 901004643828 

ubezpieczenie budynków, 
maszyn i urządzeń, środków 
obrotowych, wyposażenia, 
gotówki w lokalu 

od 01.01.2010 
do 31.12.2010 12 180 000,00 

17. Meat 
Service  

sp. z o.o. 

Korporacja 
Ubezpieczeń 

Kredytów 
Eksportowych 

S.A. 
8165 

należności pieniężne z tytułu 
kontraktów eksportowych na 
dostawy półtusz wp. 
elementów porozbiorowych, 
tłuszczy wp. 

od 1.05.2007 
na czas 

nieokreślony 

suma 
ubezpieczenia 

jest uzależniona 
od przyznanego 

limitu 

18. Rolpol  
sp. z o.o. 

Concordia Polska 
Towarzystwo 
Ubezpieczeń 
Wzajemnych 

0103245507 ubezpieczenie upraw  
od złego przezimowania  

od 08.12.2009 
do 31.12.2010 1.072.380,00 

19. 

Rolpol  
sp. z o.o. 

Concordia Polska 
Towarzystwo 
Ubezpieczeń 
Wzajemnych 

0103245506 

ubezpieczenie upraw oraz 
ubezpieczenie od 
przymrozków 

 
 

od 08.12.2009 
do 31.12.2010 

 
 

1.072.380,00 

ubezpieczenie od ognia od 01.01.2010 
do 31.12.2010 1.072.380,00 

20. 
Rolpol 

sp. z o.o. 

Concordia Polska 
Towarzystwo 
Ubezpieczeń 
Wzajemnych 

35127678 

ubezpieczenie maszyn 
(pełen wykupiony udział 
własny, włączone ryzyko 
kradzieży pojazdów, OC 
pojazdów, następstwa 
nieszczęśliwych wypadków 
kier. i pasażerów)  

od 01.01.2010 
do 31.12.2010 965.000,00 

21. Rolpol  
sp. z o.o. STU Ergo Hestia 901004859772 

ubezpieczenie mienia od 
ognia i innych zdarzeń 
losowych z rozszerzeniem 
o dewastację oraz uderzenie 
przedmiotów (Kompleks 
budynków – Mąkoszyce)  

od 01.01.2010 
do 31.12.2010 350.000,00 

22. Wizental  
sp. z o.o. STU Ergo Hestia 

901004859657 
ubezpieczenie mienia od 
ognia i innych zdarzeń 
losowych oraz od kradzieży 

od 01.01.2010 
do 31.12.2010 2.950.000,00 

23. 
Wizental  
sp. z o.o. 

Concordia Polska 
Towarzystwo 
Ubezpieczeń 
Wzajemnych 

35127676 
ubezpieczenie maszyn 
(wykupiony pełny udział 
własny, wyłączone ryzyko 
kradzieży pojazdu i części) 

od 01.01.2010 
do 31.12.2010 740.000,00 

24. 
PKM 

DUDA 
GmbH 

Distribution 
Passau 

Alte Leipziger 
Versicherungs-

AG 
11-650-991993 

ubezpieczenie szkód 
osobowych, 
przedmiotowych, 
finansowych  

od 16.07.2006 
do 01.01.2011 

3.100.000,00 
EUR 

ubezpieczenie od 
zanieczyszczeń 
ekologicznych 

od 01.01.2010 
do 01.01.2011 

1.000.000,00 
EUR 
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25. 
PKM 

DUDA 
GmbH 

Distribution 
Passau 

Allianz 
Versicherungs-

AG 
70/0330/77777

01/202 

ubezpieczenie 
nieruchomości od pożaru, 
powodzi, strat czynszu, 
burzy i gradu, klęsk 
żywiołowych, strajku i 
wykluczenia 

od 19.06.2008 
do 15.07.2010 

2.500.000,00 
EUR 

26. 

PKM 
DUDA 
GmbH 

Distribution 
Passau 

Gothar 
AllgemeineVersic

herungs-AG 
31437663401 ubezpieczenie elektryczne 

(maszyny, komputery, alarm) 
od 01.01.2008 
do 01.01.2011 1.023,92 EUR 

27. 

PKM 
DUDA 
GmbH 

Distribution 
Passau 

Allianz 
Versicherungs-

AG 
GSV/70/0335/7

777702/202 
ubezpieczenie od kradzieży 
i włamania 

od 11.09.2008 
do 16.07.2010 6.013,20 EUR 

28. 

PKM 
DUDA 
GmbH 

Distribution 
Passau 

Das 
Versicherumg 

RS-SV 
73159844.4-
00793-7928 

ochrona prawna od 27.01.2010  
do 27.01.2011 500.000 EUR 

29. PZZ 
Dystrybucj
a sp. z o.o. 

STU Ergo Hestia 901005061722  

ubezpieczenie mienia od 
wszelkich ryzyk, budynki 
i budowle, maszyny 
i urządzenia, mienie 
pracownicze, środki 
obrotowe 

od 01.01.2010 
do 31.12.2010 11.886.797,00  

30. 
PZZ 

Dystrybucj
a sp. z o.o. 

STU Ergo Hestia 901005061724 

ubezpieczenie 
stacjonarnego sprzętu 
elektronicznego od 
wszelkich ryzyk, 
ubezpieczenie gotówki 

od 01.01.2010  
do 31.12.2010 50.000,00  

31. 
Bioenergia 
sp. z o.o. STU Ergo Hestia 901004859778 

ubezpieczenie mienia od 
wszystkich ryzyk 
(Ferma Laskowa) 

od 01.01.2010  
do 31.12.2010 10.000.000,00 

32. 
Bioenergia 
sp. z o.o. STU Ergo Hestia 901004643830 

ubezpieczenie mienia od 
ognia i innych zdarzeń 
losowych 
(Malerzowice) 

od 01.01.2010  
do 31.12.2010 300.000,00 

33. 
Euro Duda 
sp. z o.o. 

Concordia 
Versicherunggrup

pe Hannover 

HU 
HV/02104/000/

2084240-7 

ubezpieczenie należności 
z tytułu świadczenia usług 
rozbioru mięsa 

od 01.08.2005 
do 01.01.2012 

5.000.000 EUR –
ryczałt na szkody 

osobowe i 
rzeczowe 

100.00 EUR – 
szkody 

majątkowe 

34. 
Stół Polski 
sp. z o.o. 

Chartis Europe 
S.A.* 2361000769 

odpowiedzialność cywilna 
z tytułu prowadzonej 
działalności  
i posiadanego mienia 

od 04.01.2009 
do  03.01.2011 

 
20.000.000 

35. Stół Polski 
sp. z o.o. 

Korporacja 
Ubezpieczeń 

Kredytów 
Eksportowych 

S.A.*  

 
RW/OP/14/000

09637/2010 
ubezpieczenie należności 
w obrocie handlowym 

od 01.01 2010  
do 31.12.2010 

suma 
ubezpieczenia 

jest uzależniona 
od przyznanego 

limitu 

36. 
Stół Polski 
sp. z o.o. STU Ergo Hestia 901004859567 

ubezpieczenie mienia od 
wszelkich ryzyk (budynki 
i budowle, maszyny 
i urządzenia, mienie 
pracownicze, zapasy 
własne, środki obrotowe, 
gotówka) 

od 01.01 2010 
do 31.12.2010 

 
51.472.737 

(łącznie) 

37. 
Stół Polski 
sp. z o.o. STU Ergo Hestia 901004859849 

ubezpieczenie sprzętu 
elektronicznego (stacjonarnego i 
przenośnego) i 
oprogramowania 

od 01.01.2010  
do 31.12.2010 

1.441.272,00 
(łącznie) 

38

NetBrokers 
sp. z o.o. STU Ergo Hestia 901004859868 ubezpieczenie mienia od 

wszystkich ryzyk (meble 
od 01.01.2010  
do 31.12.2010 10.000,00 
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i wyposażenie)

ubezpieczenie sprzętu 
elektronicznego (stacjonarny 
sprzęt) 

25.000,00 

ubezpieczenie sprzętu 
elektronicznego (przenośny 
sprzęt) 

10.000,00 

39. 

Hunter 
Wild 

sp. z o.o. 
STU Ergo Hestia 250001206757 

ubezpieczenie samochodów 
OC, AC, NW, wyposażenia 
dodatkowego 

od 01.01.2010 
do 31.12.2010 1.311.400,00 

40. 

Hunter 
Wild 

sp. z o.o. 
STU Ergo Hestia 901005061756 

ubezpieczenie sprzętu 
elektronicznego 
i oprogramowania, 
ubezpieczenie zwiększonych 
kosztów działalności 

od 01.01.2010 
do 31.12.2010 341.000,00 

41. 

Hunter 
Wild 

sp. z o.o. 
STU Ergo Hestia 

901004643828, 
 

801000343112 
(aneks) 

ubezpieczenie budynków, 
maszyn i urządzeń, 
nakładów adaptacyjnych, 
środków obrotowych, 
wyposażenia, gotówki w 
lokalu  

od 01.01.2010 
do 31.12.2010 12.280.000,00 

42. 

CM 
MAKTON 

S.A. 
STU Ergo Hestia 

S.A. 
901003292137 

ubezpieczenie od wszystkich 
ryzyk: 
 Wilk kątowy LASKA typ 
WW130-1G 

od 01.01.2010 
do 31.12.2010 139.795,20 

43. 

CM 
MAKTON 

S.A. 
STU Ergo Hestia 

S.A. 
901004433461 

ubezpieczenie od wszystkich 
ryzyk: 
 budynki I budowle 

od 01.01.2010 
do 31.12.2010 15.800.000,20 

44. 

CM 
MAKTON 

S.A. 
STU Ergo Hestia 

S.A. 
901003088744 

ubezpieczenie od wszystkich 
ryzyk: meble i wyposażenie, 
nakłady inwestycyjne, 
gotówka w lokalu 
i transporcie, maszyny i 
urządzenia, środki obrotowe, 
Archiwum – FLEXA + EC 

od 01.01.2010 
do 31.12.2010 

1.680.000,00 
2.970.000,00 
300.000,00 

4.300.000,00 
7.100.000,00 
200.000,00 

45. 

CM 
MAKTON 

S.A. 
STU Ergo Hestia 

S.A. 
901003088755 

ubezpieczenie od wszystkich 
ryzyk: 
 stacjonarny sprzęt 
elektroniczny, 
przenośny sprzęt 
elektroniczny 

od 01.01.2010 
do 31.12.2010 

1.350.000,00 
100.000,00 

46. 

CM 
MAKTON 

S.A. 
STU Ergo Hestia 

S.A. 
9000308848 

ubezpieczenie od wszystkich 
ryzyk: 
 - maszyny, urządzenia do 
produkcji, 
- wyposażenie, 
- środki obrotowe, 
- gotówka w lokalu, 
- mienie osób trzecich, 
- stacjonarny sprzęt 
elektroniczny, 
- przenośny sprzęt 
elektroniczny 

od 01.01.2010 
do 31.12.2010 

623.438,00 
50.000,00 

1.500.000,00 
300.000,00 
20.000,00 

112.836,00 
20.000,00 

47. 

CM 
MAKTON 

S.A. 
STU Ergo Hestia 

S.A. 
901003088756 

ubezpieczenie utraty zysku 
wskutek wszystkich ryzyk: 
 utracony zysk, 
zwiększone koszty 
działalności 

od 01.01.2010 
do 31.12.2010 60.636.226,00 

48. 

CM 
MAKTON 

S.A. 
STU Ergo Hestia 

S.A. 
901003088766 

ubezpieczenie mienia 
w transporcie krajowym: 
transportowane mienie 

od 01.01.2010 
do 31.12.2010 130.000,00 

49. 

CM 
MAKTON 

S.A. 
STU Ergo Hestia 

S.A. 
901003088768 

ubezpieczenie maszyn 
i urządzeń od uszkodzeń: 
Maszyny i urządzenia, 
Ubezpieczenie od zepsucia 
lub zniszczenia towarów lub 

od 01.01.2010 
do 31.12.2010 

590.000,00
1.5 mln na jedno i  

3 mln na 
wszystkie 
zdarzenia 
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produktów wskutek awarii 
Maszy i urządzeń 

50. 

CM 
MAKTON 

S.A. 
STU Ergo Hestia 

S.A. 
901004643831 

ubezpieczenie od wszystkich 
ryzyk: 
 budynki I budowle 

od 01.01.2010 
do 31.12.2010 8.879.105,00 

51. 

CM 
MAKTON 

S.A. 
STU Ergo Hestia 

S.A. 
901004644059 

ubezpieczenie od wszystkich 
ryzyk: 
 budynki i budowle 

od 01.01.2010 
do 31.12.2010 10.000.000,00 

52. 

CM 
MAKTON 

S.A. 
STU Ergo Hestia 

S.A. 
901003088671 

ubezpieczenie od wszystkich 
ryzyk: 
 maszyny i urządzenia 

od 01.01.2010 
do 31.12.2010 2.600.000,00 

53. 

CM 
MAKTON 

S.A. 

Korporacja 
Ubezpieczeń 

Kredytów 
Eksportowych 

S.A. 

RW/OP/14/000
09637/2010 

ubezpieczenie należności: 
 należności krajowe i 
eksportowe 

od 01.01.2010 
– na czas 

nieokreślony 

suma 
ubezpieczenia 

zależy od 
wielkości 

zrealizowanego 
obrotu i 

przyznanego 
limitu 

54. 

CM 
MAKTON 

S.A. 
STU Ergo Hestia 

S.A. 
Różne polisy 

flota pojazdów 
(OC/AC/NNW/Assistance): 
pojazdy spółki 

od 01.01.2010 
do 31.12.2010 

(Umowa 
Generalna 
Grupy PKM 

Duda) 

7.255.332,00 
655.500,00 
pojazdy w  
leasingu 

55. 

CM 
MAKTON 

S.A. 
TU Allianz Polska 

S.A. 
000-08-430-
05856725 

ubezpieczenie 
odpowiedzialności cywilnej 
z tytułu prowadzonej 
działalności oraz 
posiadanego mienia: 
odpowiedzialność cywilna 

od 01.01.2010 
do 31.12.2010 30.000.000,00 

56. 

CM 
MAKTON 

S.A 
STU Ergo Hestia 

S.A. 901005061510 ubezpieczenie odzieży 
roboczej 

od 01.01.2010 
do 31.12.2010 100.000,00 

57. 

ZM DUDA 
Odział w 

Hucie 
STU Ergo Hestia 901006051748 

ubezpieczenie od wszystkich 
ryzyk: budynków i budowli 
wg wartości odtworzeniowej, 
mienia, maszyny, 
urządzenia, gotówki w 
lokalu, środków obrotowych 

od 01.01.2010 
do 31.12.2010 9.948.800,00  

58. 

ZM DUDA 
Odział w 

Hucie 
STU Ergo Hestia 901005061534  

ubezpieczenie maszyn 
i urządzeń chłodniczych od 
uszkodzeń na sumy stałe wg 
wartości odtworzeniowej  

od 01.01.2010 
do 31.12.2010 250.000,00 

59. 

ZM DUDA 
Odział w 

Hucie 
STU Ergo Hestia 901005061749 ubezpieczenie sprzętu elekt. 

od wszystkich ryzyk 
od 01.01.2010 
do 31.12.2010 87.000,00 

60. 

ZM DUDA 
Odział w 

Hucie 
STU Ergo Hestia 901005061532 ubezpieczenie mienia od 

wszystkich ryzyk nazwanych 
od 01.01.2010 
do 31.12.2010 50.000,00 

61. PF KPM 
Rosana PZU Ukraina 

№ 
251.88361.202

23 
 

ubezpieczenie majątku: 
budowy i urządzenia, 
м. Rohatyn, ul. Halicka 128, 
wyposażenie i zaopatrzenie 
(dodatek1), м. Rohatyn, 
ul. Halicka 128 

od 01.02.2010 
do 31.01.2011 

2 260 331,45 
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62. PF KPM 
Rosana PZU Ukraina 

№ 
251.П88362.20

223 
 

ubezpieczenie majątku:
wyposażenie i zaopatrzenie 
(dodatek1), м. Rohatyn, 
ul. Halicka 128 
 

od 01.02.2010 
do 31.01.2011 

 
1 045 716,05 

 

63. 
PF KPM 
Rosana PZU Ukraina 007003 

OC, (AC+NW):
Daewoo Lanos, 
Iveco Daily 50 C 1, 
Iveco Daily 50 C 13, 
Iveco Daily 60 C 15, 
Iveco Daily 60 C 15, 
Iveco 440 E 43, 
CHEREAU  naczepa 
chłodnia 

od 13.05.09 
do 12.05.10 934 660,46 

64. 
PF KPM 
Rosana SK. AMG Group 1401/71/025/09 

OC, (AC+NW):
Iveko Daily 65 C 15 
 

od 28.05.09 
do 28.05.10 175 163,40 

65. 
PF KPM 
Rosana PZU Ukraina 010557 OC, (AC+NW) 

SKODA Oktavia Tour 
od 23.07.09 
do 22.07.10 63 725,49 

66. 
PF KPM 
Rosana AMG Groupe № 

1401/71/025/09 
OC, (AC+NW) 
Iveko Daily 65 C 15 

od 28.05.2009 
do 28.05.2010 197 247,37 

67. 
PF KPM 
Rosana PZU Ukraina № 007003 

OC, (AC+NW)
WAZ 21043, Daewoo Lanos, 
Iveco Daily 50 C 13, Iveco Daily 
50 C 13, Iveco Daily 60 C 15, 
Iveco Daily 60 C 15, Iveco 440 E 
43, CHEREAU напів причіп 
рефрижиратор

od 13.05.2009 
do 12.05.2010 1 052 499,08 

68. 
PF KPM 
Rosana PZU Ukraina № 010557 

 
OC, (AC+NW) 
SKODA Oktavia Tour 

od 23.07.2009 
do 22.07.2010 71 759,77 

69. 
PF KPM 
Rosana PZU Ukraina 

№ 
251.69823.202

23 
CUTMASTER 288/0399 od 01.08.2009 

do 31.07.2010 438 102,45 

70. 
PF KPM 
Rosana PZU Ukraina 251.69823.202

23 
ubezpieczenie majątku:
kuter próżniowy 
CUTMASTER 288/0399 

od 01.08.2009 
do 31.07.2010 

389 052,16 
 

71. 

Rosan 
Agro  

sp. z o.o. 
PZU Ukraina 

№ 
251.88360.202

23 

ubezpieczenie majątku:
budowy i urządzenia, 
kompleks majątkowy, 
Dyczky 

od 01.02.2010 
do 31.01.2011 2 544 756,38 

72. 

Rosan 
Agro  

sp. z o.o. 
PZU Ukraina 

№ 
251.88359.202

23 
 

ubezpieczenie majątku:
budowy i urządzenia, 
Pidgoroddia 
 

od 02.02.2010 
do 01.02.2011 

 
3 732 862,66 

73. 

Rosan 
Agro 

 sp. z o.o. 
PZU Ukraina 251.60341.202

23 

ubezpieczenie majątku:
wyposażenie produkcyjne 
(mieszalnia pasz) według 
ДЗМ  PL-1/66/08, koszty 
dodatkowe 

od 01.04.2010 
do 31.03.2011 

 
1 268 274,15 

74. 

Rosan 
Agro 

 sp. z o.o. 
PZU Ukraina 007002 

OC, (AC+NW):
Daewoo Lanos x 3, 
Skoda Fabia, 
Skoda Oktavia 
 

od 13.05.2009 
do 12.05.2010 

 
183 277,78 

 

75. 

Rosan 
Agro  

sp. z o.o. 
SK. AMG Group 1401/71/021/09 

OC, (AC+NW):
Skoda OKTAVIA A5 
Elegance 
 

od 25.05.2009 
do 25.05.2010 

 
73 686,27 

 

76. 

Rosan 
Agro 

 sp. z o.o. 
PZU Ukraina 010554 

(AC+NW)
John Deere 7530, ciągnik 
kołowy 
 

od 11.07.2009 
do 10.07.2010 

 
174 779,36 

 

77. 

Rosan 
Agro  

sp. z o.o. 
PZU Ukraina 010997 

OC, (AC+NW):
Seat Altea 2,0 FSI 
 

od 16.09.2009 
do 15.09.2010 

 
77 067,97 
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78. 

Rosan 
Agro sp. z 

o.o. 
PZU Ukraina 007017 

 

(AC+NW)
John Deere 7530, ciągnik 
kołowy 
John Deere 8530, ciągnik 
kołowy 
JCB 530-70, wózek widłowy 
JCB 531-70, wózek widłowy 
AMAZONE UX5200/36, 
opryskiwacz naczepny 
AMAZONE ZGB 8200, 
rozrzutnik nawozów 

od 26.11.2009 
do 25.11.2010 

 
617 511,81 

 

79. 

Rosan 
Agro sp. z 

o.o. 
PZU Ukraina № 007002 

OC, (AC+NW)
Daewoo Lanos, Daewoo Lanos, 
Daewoo Lanos, Skoda Fabia, 
Skoda Oktavia, Skoda Oktavia, 
DAEWOO Lanos TF69Y, ВАЗ 
212140

od 13.05.2009 
do 12.05.2010 

 
206 384,78 

80. 

Rosan 
Agro sp. z 

o.o. 
AMG Groupe № 

1401/71/021/09 
OC, (AC+NW)
Skoda OKTAVIA A5 
Elegance 

od 25.05.2009 
do 25.05.2010 

 
82 976,37 

81. 

Rosan 
Agro sp. z 

o.o. 
PZU Ukraina № 010554 

OC+NW
John Deere 7530, ciągnik 
kołowy 

od 11.07.2009 
do 10.07.2010 

 
196 814,91 

82. 

Rosan 
Agro sp. z 

o.o. 
PZU Ukraina № 010997 OC, (AC+NW) 

Seat Altea 2,0 FSI 
od 16.09.2009 
do 15.09.2010 

 
86 784,43 

83. 

Pieprzyk-
Rohatyn 
sp. z o.o. 

PZU Ukraina № 011017 

(AC+NW):
Siewalka HORSH PRONTO DC 
Rozrzutnik nawozów 
organicznych SK 18500 
Opryskiwacz naczep. 
AMAZONE 5200/36 
Opryskiwacz naczep. 
AMAZONE 5200, 
Rozrzutnik nawozów  
AMAZONE ZG-B 8200 
Rozrzutnik nawozów AMAZONE 
ZG-B 8200, 
Ciągnik kołowy JOHN DEERE 
7530,  
Ciągnik kołowy JOHN 
DEERE7530, 
JCB 530-70, JCB 531-70 

od 26.11.2009 
do 25.11.2010 

 
915 584,26 

84. 

Pieprzyk-
Rohatyn 
sp. z o.o. 

PZU Ukraina 010546 
 

(AC+NW)
VOTEX 15025 ECO, 
Kosiarka 

od 16.06.2009 
do 17.06.2010 

 
167 811,11 

 

85. 

PF Rosan-
Trejd 

 
AMG Groupe 

№ 
140000.71.000

19.10 
OC, (AC+NW) 
Daewoo Lanos 

od 24.04.2010 
do 23.04.2011 

 
19 135,94 

86. 
PPŚ Zoria PZU Ukraina 

251.80028.202
23 
 

ubezpieczenie majątku:
budowy i urządzenia PPŚ 
Zoria 

od 13.11.2009 
do 12.11.2010 359 513,68 

87. 

Rogatyńsk
a 

Mieszalnia 
Pasz 

PZU Ukraina 
251.75570.202

23 
 

ubezpieczenie majątku: 
budowy i urządzenia 
Rogatyńskej Mieszalni Pasz 

od 30.09.2009 
do 29.09.2010 359 513,68 

* ubezpieczającym jest CM MAKTON S.A. 
** Spółka dokonała przedłużenia umowy ubezpieczenia. Na dzień zatwierdzenia Prospektu Spółka nie otrzymała dokumentu polisy ubezpieczeniowej od 
brokera ubezpieczeniowego  
Źródło: Emitent 
 

9. Informacje o Emitencie 

9.1 Prawna (statutowa) i handlowa nazwa Emitenta 
 
Nazwa (firma):  Polski Koncern Mięsny DUDA Spółka Akcyjna 
Nazwa skrócona:  Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. 
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9.2 Miejsce rejestracji Emitenta oraz jego numer rejestracyjny 
  
Emitent został wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy w Poznaniu, XXII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000094093 w dniu 21 lutego 2002 roku. 

9.3 Data utworzenia Emitenta oraz czas na jaki został utworzony  
 
Emitent powstał w wyniku przekształcenia poprzednika prawnego – Spółki Zakłady Mięsne Duda sp. z o.o. 
w spółkę akcyjną Zakłady Mięsne Duda S.A. Przekształcenie zostało zarejestrowane prze Sąd Rejonowy 
w Poznaniu, XXII Wydział Gospodarczy w dniu 21 lutego 2002 r. Przekształcenie zostało dokonane na podstawie 
uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Zakłady Mięsne Duda sp. z o.o. z dnia 21.12.2001 r.   
 
Spółka Zakłady Mięsne Duda sp. z o.o. – poprzednik prawny Emitenta – została zawiązana w dniu 13 grudnia 
1999 roku na podstawie aktu notarialnego Rep. A nr 6641/1999 i po raz pierwszy wpisana do rejestru 
handlowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Lesznie, V Wydział Gospodarczy pod numerem RHB 1321  
w dniu 14 grudnia 1999 roku, zaś w dniu 8 stycznia 2002 roku do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, XXII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000076767. 

9.4 Siedziba i forma prawna Emitenta, przepisy prawa, na podstawie których 
i zgodnie z którymi działa Emitent, kraj siedziby oraz adres i numer telefonu 
jego siedziby 

 
Siedziba:   Warszawa 
Forma prawna:  spółka akcyjna 
Kraj:    Polska 
Adres:    ul. Kłobucka  25, 02-699 Warszawa 
Telefon:   (+48 22) 319 94 00 
Fax:    (+48 22) 319 94 01  
Poczta elektroniczna: duda@pkmduda.pl  
Strona internetowa:  www.pkmduda.pl  
 
Emitent w zakresie dotyczącym funkcjonowania jako spółka akcyjna działa na podstawie przepisów ksh i innych 
przepisów dotyczących spółek prawa handlowego oraz postanowień statutu. 

9.5 Istotne zdarzenia w rozwoju działalności gospodarczej Emitenta 
 
W poniższej tabeli przedstawiono istotne zdarzenia w rozwoju działalności Emitenta. 

Rok Wydarzenie 

 
1990 

 

− rozpoczęcie prowadzenia przez Marka Dudę jednoosobowej działalności gospodarczej pod nazwą Handel 
i Przetwórstwo Rolno-Spożywcze w Grąbkowie,  

− rozwój w ramach ww. działalności gospodarczej ubojni w Grąbkowie 

1996 − zawarcie w 1996 roku przez Marka, Bognę i Macieja Duda umowy spółki cywilnej pod nazwą Zakłady 
Mięsne Duda s.c. z siedzibą w Grąbkowie 

1998 − nabycie przez Zakłady Mięsne Duda s.c. przedsiębiorstwa Zakłady Mięsne w Czarnkowie 

1999 

− zawiązanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Zakłady Mięsne Duda sp. z o.o., 

− przeniesienie do ww. spółki przedsiębiorstwa (w rozumieniu art. 551 kodeksu cywilnego) Zakłady Mięsne 
Duda s.c.,  

− rejestracja spółki Zakłady Mięsne Duda sp. z o.o. w rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd 
Rejonowy w Lesznie, V Wydział Gospodarczy pod numerem RHB 1321 

2001 − podjęcie w dniu 21 grudnia 2001 roku przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Zakłady 
Mięsne Duda sp. z o.o. uchwały w sprawie przekształcenia w spółkę akcyjną 

2002 
− rejestracja przekształcenia w dniu 21 lutego 2002 roku przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, XXII Wydział 

Gospodarczy, 
− pierwsze notowanie akcji Emitenta (Seria B) na rynku podstawowym GPW, 
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− nabycie przez Emitenta pakietu udziałów w spółce pod firmą NetBrokers sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie 

2003 

− emisja oraz wprowadzenie do obrotu regulowanego na GPW Akcji Serii C, 
− wdrożenie systemu HACCP w zakładzie w Grąbkowie, 
− nabycie przez Emitenta 100% udziałów w spółce Agro Duda sp. z o. o., 
− zawiązanie oraz rejestracja przez Emitenta spółki Euro-Duda sp. z o. o., 
− nabycie przez Emitenta 100% udziałów spółki Wizental sp. z o.o., 
− przeniesienie siedziby Emitenta do Warszawy 

2004 
− emisja oraz wprowadzenie do obrotu regulowanego na GPW Akcji Serii D oraz Akcji Serii E, 
− nabycie przez Emitenta udziałów w spółkach Centrum Mięsne Eurosmak sp. z o.o. oraz Centrum Mięsne 

Makton sp. z o.o., 

− nabycie przez Agro – Duda sp. z o.o. udziałów w spółce Agroprof sp. z o.o. oraz w Rolpol sp. z o.o. 

2005 

− nabycie przez Emitenta udziałów w spółkach Bioenergia sp. z o.o. oraz przez CM Makton akcji Fedrus S.A., 
− uzyskanie przez Emitenta zezwoleń eksportowych do Korei Południowej umożliwiających ekspansję na 

rynki azjatyckie, 
− podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta uchwały o zmianie firmy spółki na Polski 

Koncern Mięsny DUDA S.A. 

2006 

− nabycie przez Emitenta udziałów w spółkach Hunter Wild sp. z o.o., PP Świniokompleks Zoria, 
ZSA Świniokompleks Zoria, Borys sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwo Budowlano-Inwestycyjne sp. z o.o., 

− zawiązanie oraz rejestracja przez Emitenta spółki Meat Service sp. z o.o.  
− nabycie przez Agro Duda sp. z o.o. większościowego pakietu udziałów w spółce Agrohop sp. z o.o., 
− uzyskanie przez Emitenta uprawnień eksportowych do Japonii umożliwiających dalszą ekspansję na rynki 

azjatyckie 

2007 

− zawiązanie i rejestracja przez Emitenta spółek: Agro Net sp. z o.o. oraz Agroferm sp. z o.o., 
− nabycie przez Emitenta udziałów w spółkach Stół Polski sp. z o.o., New Logistic sp. z o.o., Rosan–Agro sp. 

z o.o. wraz z podmiotami zależnymi tej spółki, tj. PF Rosana, PF Rosan-Trejd, Rohatyńska Mieszalnia 
Pasz,  

− nabycie przez Emitenta udziałów w spółce Pieprzyk Rogatyń sp. z o.o., 
− emisja oraz wprowadzenie do obrotu regulowanego na GPW Akcji Serii G 

2008 
−  nabycie przez Emitenta udziałów w spółce Agro Progress sp. z o.o., 
− zawiązanie oraz rejestracja przez Agro Duda sp. z o.o. spółki NU Agrar Wschód sp. z o.o., 
− wprowadzenie do obrotu regulowanego na GPW Akcji Serii F 

2009 

− połączenie spółek z Grupy Kapitałowej – CM Makton S.A. (jako spółki przejmującej) oraz spółek Fedrus 
S.A. i CM Eurosmak sp. z o.o. (jako spółek przejmowanych), 

− wszczęcie postępowania naprawczego wobec Emitenta, 
− zatwierdzenie przez Sąd Rejonowy w Lesznie układu z wierzycielami przyjętego w dniu 24 lipca 2009 roku,  
− rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii I wydawanych w związku 

z układem zawartym w dniu 24 lipca 2009 roku na rzecz banków wierzycieli Emitenta  

2010 
− zamiana akcji imiennych Serii I Emitenta na akcje na okaziciela 

 

10. Kapitał zakładowy i papiery wartościowe Emitenta 
10.1 Kapitał zakładowy 

10.1.1. Informacje dotyczące wielkości wyemitowanego kapitału zakładowego Emitenta 
 
Kapitał zakładowy Emitenta wynosi 226.422.590,00 PLN i dzieli się na 226.422.590 akcji zwykłych na okaziciela 
o  wartości nominalnej 1,00 PLN każda, w tym: 
 

 23.000.000 akcji serii A, 
 10.142.000 akcji serii B,  
 10.000.000 akcji serii C,  
 4.558.000 akcji serii D,  
 500.000 akcji serii E,  
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 900.000 akcji serii F,  
 48.200.000 akcji serii G,  
 129.122.590 akcji serii I. 

 
Akcje serii A, B, C, D, E, F, G zostały w pełni opłacone. Akcje serii I zostały objęte w ramach wykonania planu 
naprawczego opisanego w pkt 7.2.14. Prospektu. Emitent nie emitował akcji w ramach kapitału docelowego. 
Statut Emitenta nie przewiduje podwyższenia kapitału zakładowego w tym trybie. Akcje serii A, B, C, D, E, F i G 
znajdują się w obrocie na rynku regulowanym GPW. Kapitał zakładowy w roku 2008 uległ zmianie poprzez jego 
podwyższenie w drodze emisji Akcji Serii F w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. Na 
koniec 2008 roku oraz na początku 2009 roku w obrocie na GPW znajdowało się 97.300.000 akcji Emitenta. 
W dniu 23 września 2009 r. w wyniku uprawomocnienia się postanowienia w przedmiocie zatwierdzenia układu 
Emitenta z wierzycielami przejętego na Zgromadzeniu Wierzycieli w dniu 24 lipca 2009 roku doszło do 
podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta poprzez emisję 129.122.590 akcji imiennych serii I. W dniu 
5 listopada 2009 roku właściwy Sąd Rejestrowy dokonał rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta 
dokonanego poprzez emisję akcji imiennych serii I.   
W związku ze złożeniem przez wszystkich akcjonariuszy posiadających akcje imienne serii I wniosków o zamianę 
przedmiotowych akcji na akcje na okaziciela oraz ich dematerializację oraz z faktem wyrażenia zgody w uchwale 
nr 2/24/02/2010 z dnia 24 lutego 2010 r. przez Radę Nadzorczą na zamianę akcji imiennych serii I Emitenta na 
akcje na okaziciela oraz ich dematerializację oraz uchwały nr 1/11/03/2010 Zarządu z dnia 11 marca 2010 roku, 
dokonał on zamiany przedmiotowych akcji. 
 
Emitent planuje dokonanie zmian w statucie w zakresie zamiany akcji imiennych serii I na akcje na okaziciela 
w czasie najbliższego Walnego Zgromadzenia.  
 
W okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi nie wnoszono wkładów niepieniężnych, z wyjątkiem 
wkładów wniesionych w ramach postępowania naprawczego opisanego w pkt 7.2.14. Prospektu. Zgodnie 
z zatwierdzonym układem z wierzycielami przewidującym konwersję wierzytelności na akcje spółki będącej 
upadłą, prawomocnie zatwierdzony układ zastępuje określone w Kodeksie spółek handlowych czynności 
związane z podwyższeniem kapitału zakładowego i objęciem udziałów lub akcji (art. 294 ust. 3 Ustawy Prawo 
upadłościowe i naprawcze). W związku z powyższym Akcje Serii I Emitenta zostały objęte przez wierzycieli jako 
wkład niepieniężny w wyniku konwersji wierzytelności. 

10.1.2. Historyczne dane na temat kapitału zakładowego   
 
W dniu 9 września 2004 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwałę nr 10, zmienioną 
następnie uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 27 stycznia 2005 roku 
w sprawie emisji obligacji serii A z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji Spółki oraz warunkowego 
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 1.500.000,00 zł w drodze emisji nie więcej 
niż 1.500.000 akcji na okaziciela serii F. W ramach emisji Akcji Serii F zostało wyemitowane 900.000 sztuk akcji 
zwykłych na okaziciela Serii F. Cena emisyjna wynosiła 1,00 zł. Podwyższenie kapitału zakładowego w drodze 
emisji Akcji Serii F zostało wpisane do KRS w dniu 20 stycznia 2009 roku. 
 
Podmiotami uprawnionymi do objęcia Akcji Serii F byli członkowie organów zarządzających i kluczowych 
pracowników Emitenta oraz Grupy Kapitałowej Emitenta w ramach Programu Motywacyjnego Emitenta.  
 
Poza ww. w okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi kapitał zakładowy Emitenta był 
podwyższany jednokrotnie w drodze emisji nowych akcji. 
 
W dniu 27 października 2006 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwałę, na mocy 
której kapitał zakładowy Emitenta został podwyższony o kwotę 48.200.000,00 zł do kwoty 96.400.000,00 zł 
poprzez emisję 48.200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1 zł każda. Podwyższenie 
zostało zarejestrowane w dniu 10 maja 2007 r. 
 
W ramach emisji Akcji Serii G zostało objętych łącznie 48.200.000 akcji. 
 
Akcje Serii G zostały objęte przez akcjonariuszy Emitenta posiadających akcje na dzień 8 grudnia 2006 r. 
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Następnie w dniu 23 września 2009, w wyniku uprawomocnienia się postanowienia w przedmiocie zatwierdzenia 
układu Emitenta z wierzycielami przyjętego na Zgromadzeniu Wierzycieli w dniu 24 lipca 2009 roku, doszło do 
podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta poprzez emisję 129.122.590 akcji imiennych serii I. 
 
W dniu 5 listopada 2009 roku właściwy Sąd Rejestrowy dokonał rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego 
Emitenta dokonanego poprzez emisję akcji imiennych serii I.   
 
W związku ze złożeniem przez wszystkich akcjonariuszy posiadających akcje imienne serii I wniosków o zamianę 
przedmiotowych akcji na akcje na okaziciela i ich dematerializację oraz z faktem wyrażenia zgody w uchwale nr 
2/24/02/2010 z dnia 24 lutego 2010 r. przez Radę Nadzorczą na zamianę akcji imiennych serii I Emitenta na 
akcje na okaziciela oraz ich dematerializację, dokonano zamiany przedmiotowych akcji. 
 

10.2 Papiery wartościowe Emitenta 

10.2.1. Akcje, które nie reprezentują kapitału (nie stanowią udziału w  kapitale), wskazanie 
liczby i  główne cechy takich akcji 
 
Emitent nie emitował akcji niereprezentujących kapitału. 

10.2.2. Liczba, wartość księgowa i  wartość nominalna akcji Emitenta w  posiadaniu 
Emitenta, innych osób w  imieniu Emitenta lub przez podmioty zależne Emitenta 
 
Emitent nie jest w posiadaniu akcji własnych. Podmioty działające w jego imieniu bądź podmioty zależne nie są 
w posiadaniu akcji Emitenta.  

10.2.3. Liczba zamiennych papierów wartościowych, wymiennych papierów wartościowych 
lub papierów wartościowych z  warrantami, ze wskazaniem zasad i  procedur, którym podlega 
ich zamiana, wymiana lub subskrypcja 
 
Poza Programem Motywacyjnym Emitenta, w ramach którego wyemitowano obligacje z prawem pierwszeństwa 
(opisanym w pkt 7.2.12. Prospektu), Emitent nie emitował żadnych zamiennych papierów wartościowych, 
wymiennych papierów wartościowych lub papierów wartościowych z warrantami, w szczególności obligacji 
zamiennych, obligacji z prawem pierwszeństwa lub warrantów subskrypcyjnych.  

10.2.4. Informacje o  wszystkich prawach nabycia lub zobowiązaniach w  odniesieniu do 
kapitału autoryzowanego (docelowego), ale niewyemitowanego, lub zobowiązaniach do 
podwyższenia kapitału, a  także o  ich warunkach 
 
Statut nie przewiduje upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału 
docelowego.  

10.2.5 .    Informacje o  kapitale dowolnego członka grupy, który jest przedmiotem opcji lub 
wobec którego zostało uzgodnione warunkowo lub bezwarunkowo, że stanie się on 
przedmiotem opcji, a  także szczegółowy opis takich opcji, włącznie z  opisem osób, których 
takie opcje dotyczą 
 
W Grupie Kapitałowej Emitenta nie występuje spółka, której udziały (akcje) byłyby przedmiotem opcji lub wobec 
której zostało uzgodnione warunkowo lub bezwarunkowo, że stanie się ona przedmiotem opcji, z wyjątkiem Akcji 
Serii I wyemitowanych przez Emitenta i objętych przez niżej wymienione objęte opcją call wynikającą z umowy 
opcji call z dnia 24 lipca 2009 r. zawartej pomiędzy Maciejem Dudą, Darią Dudą oraz Bogną Dudą-Jankowiak a 
PKO Bank Polski S.A., Kredyt Bank S.A., Bank Zachodni WBK S.A., BRE Bank S.A., ING Bank Śląski S.A., Bank 
Handlowy S.A. opisanej w pkt 7.2.10. i 7.2.14. Prospektu. 
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11. Informacje o statucie Emitenta 
11.1 Opis przedmiotu i celu działalności Emitenta ze wskazaniem miejsca w statucie Spółki, 

w którym są one określone 
 
Zgodnie z § 5 statutu przedmiotem działalności Emitenta jest:  
 
– uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu,  
– uprawa warzyw, włączając melony, oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych, 
– uprawa roślin włóknistych, 
– pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie, 
– uprawa roślin wykorzystywanych do produkcji napojów, 
– uprawa pozostałych roślin wieloletnich, 
– rozmnażanie roślin, 
– chów i hodowla świń, 
– uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana), 
– działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną, 
– działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich, 
– działalność usługowa następująca po zbiorach, 
– obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin, 
– przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu, 
– przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu, 
– produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego, 
– produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych, 
– wytwarzanie gotowych posiłków i dań, 
– produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana, 
– produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich, 
– produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych, 
– naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych, 
– naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych, 
– sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek, 
– sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, 
– sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, 
– sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, 
– konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, 
– działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu 

tekstylnego i półproduktów, 
– działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych, 
– działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów, 
– działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych, 
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– działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów, 
– działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju, 
– sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt, 
– sprzedaż hurtowa żywych zwierząt, 
– sprzedaż hurtowa skór, 
– sprzedaż hurtowa owoców i warzyw, 
– sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa , 
– sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych, 
– sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych, 
– sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych, 
– sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich, 
– sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw, 
– sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki, 
– sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych, 
– sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego, 
– sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania, 
– sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego, 
– sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych, 
– sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych, 
– sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego, 
– sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego 

i grzejnego, 
– sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów 

i wyrobów tytoniowych, 
– pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach, 
– sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 
– sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 
– sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 
– sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 
– sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 
– sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw, 
– sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona 

w wyspecjalizowanych sklepach, 
– sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 
– sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 
– sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet, 
– pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami, 
– transport drogowy towarów, 
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– magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów, 
– działalność usługowa wspomagająca transport lądowy, 
– przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych, 
– działalność pozostałych agencji transportowych, 
– hotele i podobne obiekty zakwaterowania, 
– obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, 
– pozostałe zakwaterowanie, 
– restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne, 
– przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering), 
– pozostała usługowa działalność gastronomiczna, 
– przygotowywanie i podawanie napojów, 
– działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej, 
– działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej, 
– działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji, 
– działalność związana z oprogramowaniem, 
– działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki, 
– działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, 
– pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,  
– przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność, 
– działalność portali internetowych, 
– pozostałe pośrednictwo pieniężne, 
– działalność holdingów finansowych, 
– działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych, 
– pozostałe formy udzielania kredytów, 
– pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń 

i funduszów emerytalnych, 
– kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, 
– wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, 
– działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe, 
– działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych, 
– pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, 
– pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, 
–  wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek, 
– wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, 
–  wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej 

niesklasyfikowane, 
– działalność agentów turystycznych, 
– działalność pośredników turystycznych, 
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– działalność organizatorów turystyki, 
– działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, 
– działalność w zakresie informacji turystycznej, 
– pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana, 
– działalność prawnicza, 
– pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów 

emerytalnych. 
 
Statut nie określa celu działalności Emitenta. 
  
Emitent złożył wniosek o zarejestrowanie ww. uchwały w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego. Na datę zatwierdzenia Prospektu ww. zmiany nie zostały zarejestrowane w KRS. 

11.2 Podsumowanie postanowień umowy, statutu lub regulaminów Emitenta, 
odnoszących się do członków organów administracyjnych, zarządzających 
i nadzorczych 

11.2.1. Zarząd 
 

Zarząd składa się z jednego lub większej liczby członków, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą 
na okres wspólnej trzyletniej kadencji, przy czym członkowie inni niż Prezes Zarządu są powoływani na jego 
pisemny wniosek. Ponadto akcjonariusz albo akcjonariusze posiadający akcje reprezentujące ponad 40% 
kapitału zakładowego Spółki mogą wskazać pisemnie kandydata na jednego członka Zarządu i wnioskować 
o jego powołanie do składu Zarządu, pod warunkiem że taki kandydat uzyska pisemną aprobatę Prezesa 
Zarządu. Odwołanie Prezesa Zarządu lub któregokolwiek z Wiceprezesów Zarządu może nastąpić tylko 
z ważnych powodów wymienionych w § 261 ust. 2 Statutu, tj.:  
 
1) popełnienia przez Prezesa Zarządu lub któregokolwiek z Wiceprezesów Zarządu po dniu 1 czerwca 2009 

roku, choćby nieumyślnie, przestępstwa albo istotnego naruszenia, choćby nieumyślnie, przepisów prawa;  
2) naruszenia przez Prezesa Zarządu lub któregokolwiek z Wiceprezesów Zarządu, choćby nieumyślnie, 

statutu, regulaminu Zarządu, umowy o pracę, w tym złożenia w imieniu Emitenta oświadczenia woli mimo 
braku wymaganej uchwały Zarządu, uchwały Rady Nadzorczej, uchwały Walnego Zgromadzenia albo 
złożenia w imieniu Emitenta oświadczenia woli wbrew takim uchwałom;  

3) dopuszczenia przez wymienione powyżej osoby, choćby w sposób niezawiniony, do istotnego 
niedotrzymania przez Emitenta budżetów lub programów finansowych, tj.: odchylenia od założeń o co 
najmniej 25% w odniesieniu do przychodów ze sprzedaży lub EBITDA, a także istotnego niedotrzymania 
przez Emitenta programów majątkowych lub operacyjnych, w tym o charakterze restrukturyzacyjnym, jeżeli 
wykonanie tych budżetów lub programów zostało zatwierdzone przez Zarząd, Radę Nadzorczą lub Walne 
Zgromadzenie, chyba że takie naruszenie:  

(i) spowodowane jest przyczynami innymi niż wskazane w pkt (ii) poniżej i trwa nie dłużej niż 105 
dni lub  

(ii) niezależnie od tego, jak długo trwa, jest spowodowane wystąpieniem jednego z poniższych 
zdarzeń: 

•  zmianą o przynajmniej 20% w okresie nie dłuższym niż 60 dni kursów PLN w stosunku do 
EUR lub USD według średniego kursu wymiany walut NBP,  

•  zmianą o nie mniej niż o 10% średniej ceny żywca, bez uwzględnienia obciążeń 
podatkowych, wynikającej z wykonania, w okresie 2 kolejno następujących po sobie 
miesięcy, umów kupna żywca zawartych przez Emitenta z jego kontrahentami, 
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•  wystąpieniem przypadku epidemii żywca trwającej przez okres nie mniej niż 2 kolejno 
następujących po sobie miesięcy, 

•  zmianą przepisów prawa celnego lub innych przepisów istotnie ograniczających możliwość 
realizowania eksportu lub importu żywca lub produktów Emitenta, 

•  wzrostem podatku dochodowego od osób prawnych o więcej niż 10 punktów procentowych 
lub jakiegokolwiek podatku pośredniego, mającego istotne znaczenie dla działalności 
Emitenta, o więcej niż 10 punktów procentowych, która to zmiana nie była znana na dzień 
1 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy, 

•  zdarzeń nadzwyczajnych wywołanych działaniem siły wyższej, będących poza kontrolą 
Zarządu i trwających przez okres ponad 2 miesięcy, przy czym za akt działania siły wyższej 
nie będzie uznany błąd czy zaniedbania ze strony Emitenta, lub sytuacja, która jest do 
przezwyciężenia przy zachowaniu najwyżej staranności przez Emitenta, 

•  obniżeniem wyników finansowych na skutek dokonania odpisów aktualizujących wartość 
majątku, nie ujętych wcześniej w budżecie, pod warunkiem uzyskania wcześniejszej 
akceptacji Rady Nadzorczej na dokonanie takiego odpisu, 

o ile skutki któregokolwiek ze zdarzeń wymienionych w pkt 3) (ii) zaistniały po rozpoczęciu roku 
obrotowego Emitenta i nie mogły zostać odwrócone, przy gospodarczo zasadnym użyciu 
środków, którymi dysponuje Emitent w danym roku obrotowym, tak aby usunąć stan 
naruszenia budżetu Emitenta; 

4) dopuszczenia przez Prezesa Zarządu lub któregokolwiek z Wiceprezesów Zarządu, choćby nieumyślnie, do 
tego, że Emitent narusza postanowienia wiążącej Emitenta umowy, której drugą stroną jest bank albo innej 
umowy lub umów skutkujących po stronie Spółki: zobowiązaniem lub zobowiązaniami o wartości 
przekraczającej 20.000.000 zł oraz rozporządzeniem lub rozporządzeniami rzeczami lub prawami o wartości 
przekraczającej 20.000.000 zł; oraz nieuczestniczenie przez Prezesa Zarządu lub któregokolwiek 
z Wiceprezesów Zarządu, choćby w sposób niezawiniony, w 5 kolejno po sobie następujących 
posiedzeniach Zarządu Emitenta, przy czym ostatnie z posiedzeń Zarządu nie może przypadać wcześniej 
niż na 2 miesiące od daty odbycia się pierwszego posiedzenia Zarządu.  

 
WZA w drodze uchwały może powołać członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesów Zarządu, 
jeżeli w wyniku śmierci, odwołania, rezygnacji albo innego zdarzenia skutkującego wygaśnięciem mandatu 
członka Zarządu, w skład Zarządu Emitenta nie wchodzi ani jedna osoba, a Rada Nadzorcza w terminie 7 dni 
roboczych od zaistnienia tego stanu nie doprowadziła do powołania do Zarządu przynajmniej jednego członka 
Zarządu, Wiceprezesa Zarządu lub Prezesa Zarządu albo Walne Zgromadzenie odwołało ze składu Zarządu, 
z ważnych przyczyn, wszystkich członków. W tej sytuacji członków Zarządu może proponować każdy 
akcjonariusz Emitenta.  
 
Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza. 

 
Na datę Prospektu Zarząd składa się z 5 członków. 

 
Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Emitenta, nie zastrzeżone 
do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. 
 
Uchwały Zarządu wymagają następujące kwestie, stanowiące czynności przekraczające zwykły zarząd Emitenta: 
1) zbycie, obciążenie lub zaciągnięcie zobowiązania do zbycia lub obciążenia przedsiębiorstwa Emitenta lub 

jego zorganizowanej części; 
2) zbycie, obciążenie lub zaciągnięcie zobowiązania do zbycia lub obciążenia jakichkolwiek nieruchomości 

Emitenta położonych w Grąbkowie i Kobylinie; 
3) zbycie w tym także zbycie na podstawie przepisów regulujących publiczny obrót papierami wartościowymi, 

obciążenie lub zaciągnięcie zobowiązania do zbycia lub obciążenia akcji należących do Emitenta w kapitale 
zakładowym Centrum Mięsne MAKTON S.A. oraz udziałów w kapitałach zakładowych spółek: Agro Duda 
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sp. z o.o., Rosan Agro sp. z o.o., Hunter Wild sp. z o.o., Agroferm sp. z o.o., ZM Duda sp. z o.o., Duda Skup 
sp. z o.o.; 

4) z zastrzeżeniem wyjątków wymienionych w pkt 10) poniżej, zbycie, obciążenie lub zaciągnięcie 
zobowiązania do zbycia lub obciążenia składników majątku Emitenta innych niż te wymienione w pkt: 1), 2) 
i 3) powyżej, w tym posiadanych przez Emitenta udziałów, akcji albo innych papierów wartościowych, jeżeli 
jednostkowa aktualna wartość księgowa tych składników majątku Emitenta bez uwzględnienia odpisów 
amortyzacyjnych przewyższa kwotę 2.000.000 złotych, przy czym dotyczy to również zbycia, obciążenia lub 
zaciągnięcia zobowiązania do zbycia lub obciążenia szeregu odrębnych składników majątku Emitenta 
o jednostkowej wartości mniejszej niż 2.000.000 złotych i łącznej wartości przekraczającej 2.000.000 
złotych, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: 

a) wspomniane składniki majątku są zbywane lub obciążane na podstawie odrębnie zawartych umów albo są 
przedmiotem zaciągnięcia zobowiązań do zbycia lub obciążenia składników majątku na podstawie odrębnie 
zawartych umów, i  

b) wspomniane składniki majątku: (i) stanowią całość gospodarczą lub (ii) są przedmiotem odrębnie 
zawieranych umów w celu uniknięcia konieczności uzyskiwania zgody dla zawarcia poszczególnych umów 
wymienionych w niniejszym punkcie na podstawie serii umów zawartych w przedziale czasu nie dłuższym 
niż 6 miesięcy;  

5) z zastrzeżeniem wyjątków wymienionych w pkt 10) poniżej, nabycie lub zaciągnięcie zobowiązania do 
nabycia przez Emitenta jakichkolwiek składników majątku, w tym udziałów, akcji albo innych papierów 
wartościowych, jeżeli jednostkowa wartość początkowa tych składników majątku po ich wprowadzeniu do 
ksiąg rachunkowych Emitenta przewyższałaby kwotę 2.000.000 złotych, przy czym pkt 4) powyżej stosuje 
się odpowiednio do nabywania albo zaciągania zobowiązania do nabycia szeregu składników majątku 
o jednostkowej wartości początkowej niższej niż 2.000.000 złotych; 

6) składanie w imieniu Emitenta oświadczeń woli skutkujących: (i) zaciągnięciem kredytu bankowego w kwocie 
głównej przekraczającej 2.000.000 złotych albo (ii) zmianą warunków takiego kredytu; 

7) składanie w imieniu Emitenta oświadczeń woli skutkujących: (i) zaciągnięciem, na podstawie serii umów 
zawartych w przedziale czasu nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych, kilku kredytów bankowych w łącznej 
kwocie głównej przekraczającej 2.000.000 złotych albo (ii) zmianą warunków kilku umów kredytu 
bankowego mających za swój przedmiot kredyty w łącznej niespłaconej kwocie głównej przekraczającej 
2.000.000 złotych, jeżeli taka zmiana dokonywana jest na podstawie serii umów zawartych w przedziale 
czasu nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych; 

8) z zastrzeżeniem wyjątków wymiennych w pkt 10) poniżej, składanie w imieniu Emitenta oświadczeń woli 
skutkujących:  
(a) zaciągnięciem zobowiązania pieniężnego w kwocie głównej przekraczającej 2.000.000 złotych, albo 
(b) zmianą warunków takiego zobowiązania pieniężnego, skutkującą zwiększeniem kwoty głównej 
zobowiązania, 

 przy czym w przypadku okresowych zobowiązań pieniężnych Emitenta wynikających ze stosunków 
prawnych o charakterze ciągłym, za kwotę zobowiązania pieniężnego przyjmuje się sumę okresowych 
świadczeń pieniężnych, które Emitent zobowiązany jest spełnić w ciągu pierwszych 12 kolejno 
następujących po sobie miesięcy trwania stosunku prawnego o charakterze ciągłym albo przez cały czas 
trwania stosunku prawnego o charakterze ciągłym, jeżeli został on zawarty lub ustanowiony na czas 
oznaczony krótszy niż 12 miesięcy; 

9) z zastrzeżeniem wyjątków wymienionych w pkt 10) poniżej, składanie w imieniu Emitenta oświadczeń woli 
skutkujących zaciągnięciem, na podstawie serii czynności prawnych dokonanych z tym samym podmiotem 
i dotyczących przedmiotu lub przedmiotów stanowiących jedną całość gospodarczą, w przedziale czasu nie 
dłuższym niż 30 dni kalendarzowych, kilku zobowiązań pieniężnych w łącznej kwocie głównej 
przekraczającej 2.000.000 złotych, przy czym pkt 8) powyżej stosuje się odpowiednio do ustalenia kwot 
zobowiązań pieniężnych płynących ze stosunków prawnych o charakterze ciągłym, których stroną jest 
Emitent; 

10) zbycie albo nabycie, lub zaciągnięcie zobowiązania do zbycia albo nabycia przez Emitenta aktywów 
obrotowych o łącznej bieżącej wartości księgowej albo łącznej wartości, po której aktywa obrotowe 
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wprowadzone byłyby do ksiąg rachunkowych Emitenta w kwocie przewyższającej 10.000.000 złotych, 
a także zaciągnięcie zobowiązań wynikających z umów handlowych z kontrahentami Emitenta zawieranych 
w zakresie zwykłej działalności Emitenta na kwotę wyższą niż 10.000.000 złotych, przy czym pkt: 4) i 8) 
powyżej stosuje się odpowiednio do serii umów, z których każda dotyczy zbycia albo nabycia, zobowiązania 
do zbycia albo nabycia aktywów obrotowych o łącznej jednostkowej wartości niższej niż 10.000.000 złotych, 
a także zaciągnięcia zobowiązań wynikających z umów handlowych z danym kontrahentem Emitenta 
rodzących zobowiązania o charakterze trwałym albo okresowym, zawieranych w zakresie zwykłej 
działalności Emitenta na kwotę wyższą niż 10.000.000 złotych; 

11) zawarcie, zmiana albo rozwiązanie jakiejkolwiek umowy gwarancji, poręczenia, spółki tworzącej spółkę 
osobową lub kapitałową, a także na wystawienie weksla lub czeku, ich indosowanie lub poręczenie, 
z wyłączeniem umów gwarancji, poręczenia lub wystawienie weksla lub czeku, ich indosowanie lub 
poręczenie jednostkowe, w tym zabezpieczających zobowiązania spółek zależnych od Emitenta, 
o jednostkowej wartości nie przewyższającej 2.000.000 złotych; 

12) zawarcie, zmiana albo rozwiązanie jakiejkolwiek umowy pomiędzy Emitentem a jego akcjonariuszem 
posiadającym co najmniej 5% akcji w kapitale zakładowym Emitenta; 

13) wyrażenie zgody na nabycie przez Emitenta akcji własnych oraz na kluczowe postanowienia umowy lub 
umów o nabycie przez Emitenta akcji własnych;  

14) emisja przez Emitenta akcji, obligacji lub jakichkolwiek innych papierów wartościowych; 
15) wykonywanie przez Emitenta prawa głosu i akceptacja treści uchwał, za którymi oddane zostaną głosy 

Emitenta na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Centrum Mięsne MAKTON S.A. oraz odpowiednio na 
Zgromadzeniach Wspólników: Agro Duda sp. z o.o., Rosan Agro sp. z o.o., Hunter Wild sp. z o.o., Agroferm 
sp. z o.o., ZM Duda sp. z o.o., Duda Skup sp. z o.o., w zakresie tych kwestii, w których przepisy Kodeksu 
spółek handlowych wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia albo Zgromadzenia Wspólników i takie 
przepisy nie zostały wyłączone postanowieniami właściwych umów spółek lub statutu; 

16) zawarcie lub zmiana umowy pożyczki z wyłączeniem zawarcia lub zmiany warunków umów pożyczek 
udzielanych przez Emitenta spółkom zależnym Emitenta, z wyjątkiem pożyczki lub pożyczek w łącznej 
kwocie głównej 2.000.000 złotych, udzielonych jakimkolwiek spółkom zależnym Emitenta w okresie 
kolejnych 3 miesięcy kalendarzowych. 

 
Zarząd podejmuje decyzje samodzielnie z zastrzeżeniem czynności, dla których zgodnie z przepisami prawa lub 
statutu wymagana jest zgoda innych organów Emitenta. 

 
Do składania oświadczeń woli w imieniu Emitenta uprawnieni są Prezes Zarządu samodzielnie bądź dwaj 
członkowie Zarządu albo jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem lub dwaj prokurenci łącznie. W przypadku 
zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Emitenta uprawniony jest Prezes Zarządu. 
 
Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje na podstawie umowy o pracę lub umowy-zlecenia zawieranej w imieniu 
Emitenta przez przedstawiciela Rady Nadzorczej delegowanego spośród jej członków bądź pełnomocnika 
powołanego uchwałą Walnego Zgromadzenia. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności związanych 
z tymi umowami. 

11.2.2. Rada Nadzorcza 
 

Rada Nadzorcza Emitenta składa się z nie mniej niż 6 (sześciu) i nie więcej niż 10 (dziesięciu) członków, 
powołanych na okres wspólnej trzyletniej kadencji przez Walne Zgromadzenie. Zmiana w składzie osobowym 
Rady Nadzorczej w trakcie rozpoczętej kadencji nie powoduje przerwania jej biegu. 
 
Na dzień zatwierdzenia Prospektu Rada Nadzorcza składa się z 10 członków.  
 
Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 

 
Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał. 
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Rada Nadzorcza obraduje na podstawie regulaminu przyjętego przez Walne Zgromadzenie. Posiedzenia Rady 
Nadzorczej są zwoływane przez Przewodniczącego Rady, który im przewodniczy. W przypadku niemożności 
zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego, zwołania dokonuje Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. 
Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej, także 
na pisemny wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch 
tygodni od daty złożenia wniosku. W nagłych przypadkach Przewodniczący Rady Nadzorczej, może zarządzić 
inny sposób i termin zawiadomienia członków Rady o dacie posiedzenia. W takim przypadku uchwały są ważne, 
gdy w głosowaniu brało udział 4/5 członków Rady Nadzorczej. 

 
Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, w obecności 2/3 członków Rady 
Nadzorczej, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. W przypadku, gdy oznaczone uchwały Rady Nadzorczej 
nie zostały podjęte ze względu na brak kworum przy ich podejmowaniu, uchwały te mogą być podjęte na 
kolejnym posiedzeniu Rady Nadzorczej wyznaczonym nie wcześniej niż po upływie 5 dni od dnia pierwotnego 
posiedzenia Rady Nadzorczej, bez względu na liczbę członków Rady Nadzorczej uczestniczących w takim 
posiedzeniu Rady Nadzorczej. 

 
Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, w granicach przewidzianych przez 
prawo, na posiedzeniach, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej 
lub w trybie pisemnym, albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość oraz 
za pośrednictwem poczty elektronicznej.  
 
Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Emitenta we wszystkich dziedzinach jego działalności. 

 
Do wyłącznych kompetencji Rady Nadzorczej, zgodnie z § 22 ust. 2 Statutu należy: 

 
(1) powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu – a także na jego wniosek – pozostałych członków Zarządu, 

przy czym zawieszenie Prezesa Zarządu lub któregokolwiek z Wiceprezesów Zarządu może nastąpić tylko 
z ważnych powodów opisanych w pkt 11.2.1. powyżej; 

(2) reprezentowanie Spółki we wszystkich sporach z członkami Zarządu; 
(3) reprezentowanie Spółki przy zawieraniu przez nią wszelkich umów z członkami Zarządu; 
(4) ustalanie zasad wynagrodzenia oraz innych warunków umów z członkami Zarządu; 
(5) wyrażanie zgody członkom Zarządu na prowadzenie interesów konkurencyjnych lub uczestniczenie w spółce 

konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej, bądź jako członek organu spółki kapitałowej, lub 
innej konkurencyjnej osoby prawnej; 

(6) opiniowanie wszelkich spraw wnoszonych pod obrady Walnego Zgromadzenia;  
(7) wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego; 
(8) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy 

pod kątem ich zgodności z księgami i dokumentami, a także stanem faktycznym; 
(9) ocena wniosków Zarządu w sprawie podziału zysku lub pokrycia strat; 
(10) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników powyższych badań 

oraz postawienie wniosku o udzielenie członkom Zarządu absolutorium; 
(11) wyrażanie zgody na dokonywanie zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela; 
(12) rozpatrywanie i wydawanie opinii w sprawach wniosków podlegających uchwale Walnego Zgromadzenia; 
(13) zawieszanie w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu 

oraz Wiceprezesów Zarządu, oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy 
miesiące, do czasowego wykonywania czynności tych z członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu oraz 
Wiceprezesów Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą 
sprawować swoich czynności, przy czym zawieszenie Prezesa Zarządu lub któregokolwiek z Wiceprezesów 
Zarządu może nastąpić tylko z ważnych powodów opisanych w pkt 11.2.1. powyżej; 
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(14) opiniowanie projektów uchwał w sprawie zmiany treści statutu, która dokonana ma być uchwałą Walnego 
Zgromadzenia; 

(15) zatwierdzanie przez Radę Nadzorczą budżetów i programów uchwalonych przez Zarząd w myśl § 262 statutu 
Spółki, tj.: budżetów Spółki na okres roku obrotowego opracowanych najpóźniej przed zakończeniem 
poprzedniego roku obrotowego i programu restrukturyzacyjnego opracowanego przez Zarząd do dnia 30 
września 2009 r. oraz 

(16) rozstrzyganie o sprawach poddanych kompetencji Rady Nadzorczej w trybie § 25 ust. 4 statutu Spółki, tj. 
jeżeli, w którejkolwiek ze spraw wymagających uchwały Zarządu Spółki, uchwała Zarządu nie zostanie 
podjęta jednomyślnie, a członek Zarządu głosujący przeciw uchwale wystąpi na piśmie w terminie 3 dni od 
dnia głosowania ze stosownym wnioskiem do Rady Nadzorczej, sprawę taką rozstrzygnie uchwała Rady 
Nadzorczej. 
 

W przypadku, gdy Rada Nadzorcza nie wyrazi zgody na dokonanie określonej czynności, Zarząd może zwrócić 
się do Walnego Zgromadzenia o powzięcie uchwały udzielającej zgody na dokonanie takiej czynności. 

 
Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. Zgodnie z § 19 ust. 8 statutu Spółki, 
co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinna spełniać kryteria niezależności określone w Dobrych 
Praktykach Spółek Giełdowych. 
 
Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. 

11.3 Opis praw, przywilejów i ograniczeń związanych z każdym rodzajem 
istniejących akcji 

Zwraca się uwagę, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa statut nie musi określać wszystkich praw, 
przywilejów i ograniczeń związanych z akcjami. W zakresie nieokreślonym statutem stosuje się bezwzględnie 
obowiązujące przepisy, w szczególności ksh i Ustawy o Ofercie. Celem uzyskania bardziej szczegółowych 
informacji należy korzystać z porady osób lub podmiotów uprawnionych do świadczenia usług doradztwa 
prawnego. 

 
Akcje Emitenta są akcjami zwykłymi na okaziciela oraz akcjami imiennymi i nie są z nimi związane przywileje 
i ograniczenia inne niż przewidziane w przepisach prawa. Poniżej opisane zostały prawa związane z akcjami 
określone w statucie oraz najistotniejsze prawa i ograniczenia wynikające z bezwzględnie obowiązujących 
przepisów  ksh oraz Ustawy o Ofercie. Obszerny opis praw oraz ograniczeń związanych z akcjami, a także 
procedury ich wykonywania zawarte zostały w pkt 25.5.1. i 25.5.2. Prospektu. 
 
1. Prawa o charakterze korporacyjnym 
 
Statut przewiduje następujące prawa o charakterze korporacyjnym: 
 
(1) prawo do złożenia wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz do złożenia wniosku 

o umieszczenie w porządku obrad poszczególnych spraw, przyznane akcjonariuszom posiadającym co 
najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki (§ 12 ust. 9 statutu oraz art. 400 § 1 ksh); 

 
(2) prawo do żądania umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego 

Zgromadzenia przez akcjonariuszy przedstawiających co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego 
(§ 17 statutu oraz art. 400 § 1 ksh); 

 
(3) prawo do otrzymania imiennego świadectwa użytkowego (§ 8 ust. 5 statutu oraz art. 328 ksh); 
 
(4) prawo do wykonywania jednego głosu z akcji na Walnym Zgromadzeniu, jeżeli ksh lub ustawy nie stanowią 

inaczej (§ 14 ust. 1 statutu oraz art. 411 § 1 ksh). 
 
 
Ponadto, zgodnie z przepisami ksh i Ustawy o Ofercie, z akcjami związane są w szczególności następujące 
prawa: 
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(1) prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywania prawa głosu osobiście 

lub przez pełnomocników (art. 412 § 1 ksh); 
 
(2) prawo zaskarżania uchwał Walnego Zgromadzenia jako podlegających uchyleniu albo nieważnych 

(422-427 ksh); 
 
(3) prawo żądania przez akcjonariuszy wyboru Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami (art. 385 § 3 ksh); 
 
(4) prawo uzyskania podczas obrad Walnego Zgromadzenia informacji dotyczących Emitenta (art. 428 ksh); 
 
(5) prawo do wniesienia pozwu o naprawienie szkody wyrządzonej Emitentowi (art. 486 ksh); 
 
(6) prawo żądania udzielenia informacji o istnieniu bądź ustaniu stosunku dominacji lub zależności (art. 6 § 4 i 6 

ksh); 
 
(7) prawo do żądania zbadania przez biegłego określonego zagadnienia związanego z utworzeniem Emitenta 

lub prowadzeniem jego spraw (art. 84 i 85 Ustawy o Ofercie). 
 
 
2. Prawa o charakterze majątkowym 
 
Zgodnie z postanowieniem § 30 pkt (d) statutu, akcjonariuszom przysługuje prawo do dywidendy. Statut 
nie określa zasad wykonywania tego prawa. W tym zakresie stosuje się przepisy art. 347 i następnych ksh. 
 
Ponadto, stosownie do przepisów ksh i Ustawy o Ofercie, z akcjami związane są w szczególności następujące 
prawa o charakterze majątkowym: 
 
(1) prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji (prawo poboru) (art. 433 ksh), 
 
(2) prawo do udziału w zyskach Emitenta (art. 347 ksh), 
 
(3) prawo do udziału w podziale majątku Emitenta pozostałym po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli 

w przypadku jego likwidacji (art. 474 § 2 ksh), 
 
(4) prawo zbywania posiadanych akcji, 
 
(5) prawo żądania od pozostałych akcjonariuszy sprzedaży wszystkich posiadanych przez nich akcji 

(przymusowy wykup – art. 82 Ustawy o Ofercie), 
 
(6) prawo żądania wykupienia przez innego akcjonariusza wszelkich akcji posiadanych przez akcjonariusza 

mniejszościowego (przymusowy odkup – art. 83 Ustawy o Ofercie). 
 

11.4 Opis działań niezbędnych do zmiany praw posiadaczy akcji, ze wskazaniem 
tych zasad, które mają bardziej znaczący zakres, niż jest to wymagane 
przepisami prawa 

 
Akcje Emitenta są akcjami na okaziciela oraz akcjami imiennymi. Statut nie zawiera zakazu możliwości zamiany 
akcji imiennych na akcje na okaziciela lub odwrotnie. Mając na względzie, że akcje będące akcjami na okaziciela 
są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym na GPW, nie mogą być zamienione na akcje imienne do czasu 
pozostawania w tym obrocie. Statut nie określa działań związanych ze zmianą praw posiadaczy akcji. 
 
Zwraca się uwagę, że przepisy ksh przewidują możliwość wydawania akcji o szczególnych uprawnieniach, 
a także przyznawania indywidualnie oznaczonemu akcjonariuszowi uprawnień osobistych, które wygasają 
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najpóźniej z dniem, w którym uprawniony przestaje być akcjonariuszem. Statut nie zawiera postanowień 
wprowadzających możliwość wydawania akcji o szczególnych uprawnieniach lub przyznających uprawnienia 
osobiste danemu akcjonariuszowi. 
 
Stosownie do przepisów ksh, akcje uprzywilejowane, z wyjątkiem akcji niemych, powinny być imienne, 
a uprzywilejowanie, może dotyczyć m.in. prawa głosu, prawa do dywidendy lub podziału majątku w przypadku 
likwidacji spółki. Uprzywilejowanie w zakresie prawa głosu nie ma zastosowania do akcji spółki publicznej 
dopuszczonych do obrotu giełdowego. Akcje uprzywilejowane w zakresie dywidendy mogą przyznawać 
uprawnionemu udział w zysku w kwocie, która przewyższa nie więcej niż o połowę dywidendę przeznaczoną do 
wypłaty akcjonariuszom uprawnionym z akcji nieuprzywilejowanych (nie dotyczy to akcji niemych oraz zaliczek 
na poczet dywidendy) i nie korzystają one z pierwszeństwa zaspokojenia przed pozostałymi akcjami (nie dotyczy 
akcji niemych). Wobec akcji uprzywilejowanej w zakresie dywidendy może być wyłączone prawo głosu (akcje 
nieme), a nadto akcjonariuszowi uprawnionemu z akcji niemej, któremu nie wypłacono w pełni albo częściowo 
dywidendy w danym roku obrotowym, można przyznać prawo do wyrównania z zysku w następnych latach, nie 
później jednak niż w ciągu kolejnych trzech lat obrotowych. Przyznanie szczególnych uprawnień można uzależnić 
od spełnienia dodatkowych świadczeń na rzecz spółki, upływu terminu lub ziszczenia się warunku. Akcjonariusz 
może wykonywać przyznane mu szczególne uprawnienia związane z akcją uprzywilejowaną po zakończeniu roku 
obrotowego, w którym wniósł w pełni swój wkład na pokrycie kapitału zakładowego. 
 
Ksh przewiduje możliwość przyznania uprawnień osobistych jedynie indywidualnie oznaczonemu 
akcjonariuszowi, które dotyczyć mogą m.in. prawa powoływania lub odwoływania członków Zarządu, Rady 
Nadzorczej lub prawa do otrzymywania oznaczonych świadczeń od spółki. Przyznanie osobistego uprawnienia 
można uzależnić od dokonania oznaczonych świadczeń, upływu terminu lub ziszczenia się warunku. 
Do uprawnień przyznanych akcjonariuszowi osobiście należy stosować odpowiednio ograniczenia dotyczące 
zakresu i wykonywania uprawnień wynikających z akcji uprzywilejowanych. 
 
Stosownie do przepisów ksh, opisane wyżej zmiany praw posiadaczy akcji, tj. wydanie akcji o szczególnych 
uprawnieniach oraz przyznanie indywidualnie oznaczonemu akcjonariuszowi osobistych uprawnień, muszą 
zostać odzwierciedlone w statucie spółki. Zgodnie z art. 430 § 1 ksh zmiana statutu wymaga uchwały walnego 
zgromadzenia i wpisu do rejestru. Uchwała zmieniająca statut powinna zawierać wskazanie akcji 
uprzywilejowanych lub odpowiednio oznaczenie podmiotu, któremu przyznawane są osobiste uprawnienia, rodzaj 
uprzywilejowania akcji lub odpowiednio rodzaj osobistego uprawnienia oraz ewentualnie dodatkowe warunki, 
od których spełnienia uzależnione jest przyznanie uprzywilejowania akcji lub odpowiednio osobistego 
uprawnienia. Uchwała dotycząca zmiany statutu zapada większością trzech czwartych głosów, przy czym 
uchwała dotycząca zmiany statutu, zwiększająca świadczenia akcjonariuszy lub uszczuplająca prawa przyznane 
osobiście poszczególnym akcjonariuszom zgodnie z art. 354 ksh, wymaga zgody wszystkich akcjonariuszy, 
których dotyczy (art. 415 ksh). Statut nie ustanawia surowszych warunków podjęcia uchwały w sprawie jego 
zmiany. 
 

11.5 Opis zasad określających sposób zwoływania zwyczajnych walnych 
zgromadzeń oraz nadzwyczajnych walnych zgromadzeń, włącznie z zasadami 
uczestnictwa w nich 

 
Zwraca się uwagę, że zgodnie z przepisami ksh, statut nie musi określać wszystkich zasad zwoływania WZA 
oraz uczestnictwa w nich. Zasady te są uregulowane w bezwzględnie obowiązujących przepisach ksh. Poniżej 
przedstawiono postanowienia statutu dotyczące ww. zasad oraz odpowiednie przepisy ksh mające zastosowanie 
w tym zakresie. 
 
Stosownie do § 12 ust. 1 statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Zgromadzenie to powinno się 
odbyć w terminie 6 miesięcy po zakończeniu roku obrotowego Spółki. Zgodnie z § 12 ust. 4 statutu 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady 
Nadzorczej lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 kapitału zakładowego, ponadto Walne 
Zgromadzenie może zwołać akcjonariusz lub akcjonariusze posiadający łącznie akcje reprezentujące ponad 40% 
ogółu głosów. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy 
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powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku (§ 12 ust. 5 statutu). Żądanie takie należy 
złożyć na piśmie do Zarządu najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia. 
W przypadku, gdy Zarząd nie dotrzyma terminów określonych powyżej lub jeżeli pomimo złożenia wniosku Rady 
Nadzorczej lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 kapitału zakładowego, Zarząd Spółki nie zwołał 
Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku, Walne Zgromadzenie zwołuje 
Rada Nadzorcza (§ 12 ust. 6 statutu). 
 
Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 
nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może, po wezwaniu Zarządu do złożenia oświadczenia, upoważnić 
do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. Sąd 
wyznacza przewodniczącego tego zgromadzenia (art. 400 § 3 ksh). 
 
Zgromadzenie, o którym mowa w art. 400 § 1 ksh, podejmuje uchwałę rozstrzygającą, czy koszty zwołania 
i odbycia zgromadzenia ma ponieść spółka. Akcjonariusze, na żądanie których zostało zwołane zgromadzenie, 
mogą zwrócić się do sądu rejestrowego o zwolnienie z obowiązku pokrycia kosztów nałożonych uchwałą 
zgromadzenia (art. 400 § 4 ksh). 
 
W zawiadomieniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o którym mowa w art. 400 § 3 ksh, 
należy powołać się na postanowienie sądu rejestrowego (art. 400 § 5 ksh). 

  
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać 
umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno 
zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem. Żądanie 
powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie 
może zostać złożone w postaci elektronicznej (art. 401 § 1 ksh). 
 
Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem 
Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie 
następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia (art. 401 § 2 ksh).  
 
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed 
terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji 
elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub 
spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na 
stronie internetowej.  
 
Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw 
wprowadzonych do porządku obrad (art. 401 § 5 ksh).  

 
Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie lub w Poznaniu, Wrocławiu, Rawiczu, Lesznie, Górze, 
Wschowie i Grąbkowie. 

 
Przed każdym Walnym Zgromadzeniem sporządza się listę akcjonariuszy, mających prawo głosu, podpisaną 
przez Zarząd. Lista ta powinna być wyłożona w siedzibie Emitenta na okres trzech dni poprzedzających odbycie 
WZA. Akcjonariusze mogą przeglądać ww. listę w oraz żądać jej odpisu za zwrotem kosztów jego sporządzenia. 
 
Na Walnym Zgromadzeniu winna być sporządzona lista obecności, zawierająca podpisy osób uprawnionych do 
udziału w Walnym Zgromadzeniu, po uprzednim sprawdzeniu ich tożsamości, a w przypadku pełnomocników lub 
przedstawicieli ustawowych bądź osób reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne – także po 
sprawdzeniu dokumentów potwierdzających ich umocowanie. Listę podpisuje przewodniczący Walnego 
Zgromadzenia i wykłada na czas trwania Walnego Zgromadzenia. Dokumenty potwierdzające umocowanie 
uczestników Walnego Zgromadzenia, w tym w szczególności pełnomocnictwa, składane są przewodniczącemu 
Walnego Zgromadzenia. Stosownie do art. 410 ksh lista obecności zawierająca spis uczestników WZA 
z wymienieniem liczby akcji, które każdy z nich przedstawia, i służących im głosów, podpisana przez 
przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, powinna być sporządzona niezwłocznie po wyborze 
przewodniczącego i wyłożona podczas obrad tego WZA. 
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Stosownie do art. 4021 ksh i §12 ust. 7 statutu, Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane 
na stronie internetowej spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie 
z przepisami Ustawy o Ofercie Publicznej.  
 
Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego 
Zgromadzenia (art. 4021. § 2 ksh). 
 
Stosownie do art. 4022 ksh ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu powinno zawierać co najmniej: 
 
(1) datę, godzinę i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad; 

 
(2) precyzyjny opis procedur dotyczących uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu, 

w szczególności informacje o: 
 

(a) prawie akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego 
Zgromadzenia, 
 

(b) prawie akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do 
porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku 
obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia, 

 
(c) prawie akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do 

porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia, 
 

(d) sposobie wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o formularzach 
stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz sposobie zawiadamiania spółki przy 
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika, 
 

(e) możliwości i sposobie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków 
komunikacji elektronicznej, 
 

(f) sposobie wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji 
elektronicznej, 

 
(g) sposobie wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków 

komunikacji elektronicznej; 
 

(3) dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w art. 4061; 
 

(4) informację, że prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami 
spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu; 

 
(5) wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może 

uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty 
uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej spółki, 
dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać 
wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia; 
 

(6) wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące Walnego 
Zgromadzenia. 

 
Spółka publiczna prowadzi własną stronę internetową i zamieszcza na niej od dnia zwołania Walnego 
Zgromadzenia (art. 4023 § 1 ksh): 
 
(1) ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, 
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(2) informację o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia, a jeżeli akcje są 

różnych rodzajów – także o podziale akcji na poszczególne rodzaje i liczbie głosów z akcji poszczególnych 
rodzajów, 

 
(3) dokumentację, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, 

 
(4) projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej 

spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają 
zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia,  
 

(5) formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika lub drogą korespondencyjną, 
jeżeli nie są one wysyłane bezpośrednio do wszystkich akcjonariuszy.  
 

Jeżeli formularze, o których mowa w 4023 § 1 ksh § 1 pkt 5, z przyczyn technicznych nie mogą zostać 
udostępnione na stronie internetowej, spółka wskazuje na tej stronie sposób i miejsce uzyskania formularzy. 
W takim przypadku spółka wysyła formularze nieodpłatnie pocztą każdemu akcjonariuszowi na jego żądanie.  
 
Formularze, o których mowa w 4023 § 1 ksh § 1 pkt 5, powinny zawierać proponowaną treść uchwały Walnego 
Zgromadzenia i umożliwiać:  
 
(1) identyfikację akcjonariusza oddającego głos oraz jego pełnomocnika, jeżeli akcjonariusz wykonuje prawo 

głosu przez pełnomocnika,  
 

(2) oddanie głosu w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 9,  
 

(3) złożenie sprzeciwu przez akcjonariuszy głosujących przeciwko uchwale,   
 

(4) zamieszczenie instrukcji dotyczących sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą 
głosować ma pełnomocnik.  

 
W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczenia wszyscy akcjonariusze, przy czym jedna akcja daje prawo 
do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. Zgodnie z art. art. 412 ksh, akcjonariusze mogą uczestniczyć 
w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie 
lub w postaci elektronicznej. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować 
odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. 
 
Akcjonariusz spółki publicznej posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów 
wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym 
z rachunków.  

 
Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej mają tylko osoby będące akcjonariuszami 
spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym 
Zgromadzeniu) (art. 4061 § 1 ksh). Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest jednolity dla 
uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych (art. 4061 § 2 ksh).  

 
Stosownie do art. 413 ksh, akcjonariusz może jako pełnomocnik innej osoby głosować na Walnym Zgromadzeniu 
przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym 
udzielenia absolutorium, zwolnienia ze zobowiązania wobec spółki oraz sporu pomiędzy nim a spółką. 
Akcjonariusz spółki publicznej może głosować jako pełnomocnik przy powzięciu uchwał dotyczących jego osoby, 
o których mowa powyżej (413 § 2 ksh). 
 
Ogłoszenie przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia oraz zniesienie punktu z porządku obrad wymaga 
uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowanej większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów. 
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Akcjonariusz lub akcjonariusze Emitenta reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) część kapitału 
zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego 
Zgromadzenia. 

11.6 Opis postanowień statutu lub regulaminów Emitenta, które mogłyby 
spowodować opóźnienie, odroczenie lub uniemożliwienie zmiany kontroli 
nad Emitentem 

 
Statut i regulaminy nie zawierają postanowień, które mogłyby spowodować opóźnienie, odroczenie lub 
uniemożliwienie zmiany kontroli nad Emitentem. 

11.7 Wskazanie postanowień statutu lub regulaminów Emitenta, jeżeli takie 
istnieją, regulujących progową wielkość posiadanych akcji, po 
przekroczeniu której konieczne jest podanie stanu posiadania akcji przez 
akcjonariusza 

 
Statut i regulaminy nie zawierają postanowień regulujących progową wielkość posiadanych akcji, po 
przekroczeniu której konieczne jest podanie stanu posiadania akcji przez akcjonariusza. 

11.8 Opis zasad i warunków nałożonych zapisami statutu Spółki, jej regulaminami, 
którym podlegają zmiany kapitału w przypadku, gdy zasady te są bardziej 
rygorystyczne niż określone wymogami obowiązującego prawa 

 
Statut i regulaminy nie określają warunków, którym podlegają zmiany kapitału zakładowego, w sposób bardziej 
rygorystyczny niż przepisy Kodeksu spółek handlowych. 

12. Struktura organizacyjna 

12.1 Opis grupy kapitałowej oraz miejsca Emitenta w tej grupie wraz z informacją 
o istotnych podmiotach zależnych  

 
Grupa Kapitałowa składa się z 37 spółek (łącznie z Emitentem), w tym 30 to spółki krajowe. W skład Grupy 
Kapitałowej wchodzi ponadto 1 spółka prawa niemieckiego oraz 7 spółek prawa ukraińskiego. Emitent posiada 
również, pośrednio, tj. przez spółkę zależną, nie więcej niż 50% kapitału krajowej spółki stowarzyszonej AGRO- 
FARM  sp. z o. o. 
 
Grupę Kapitałową tworzą: 
 
(1) Centrum Mięsne Makton S.A. z siedzibą w Warszawie, której głównym przedmiotem działalności jest 

produkcja, sprzedaż mięsa i wyrobów mięsnych, 
 
(2) Stół Polski sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, której głównym przedmiotem działalności jest produkcja 

i dystrybucja mięs i wędlin, 
 
(3) NetBrokers sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, będąca od 2000 r. platformą internetową skierowaną do firm 

działających na rynku rolno-spożywczym, której misją jest dostarczanie informacji branżowych oraz 
oferowanie aplikacji umożliwiającej składanie ofert handlowych kupna i sprzedaży towarów, zaś od 2003 r. 
jej wiodącą działalność stanowi działalność handlowa, 

 
(4) Agro Duda sp. z o.o. z siedzibą w Grąbkowie, której głównym przedmiotem działalności jest hodowla trzody 

chlewnej w pełnym cyklu produkcyjnym oraz dostarczanie warchlaków na potrzeby innych spółek z grupy, 
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(5) DUDA Skup sp. z o.o. (dawniej: Przedsiębiorstwo Budowlano-Inwestycyjne sp. z o.o.) z siedzibą 
Warszawie, której głównym przedmiotem działalności jest handel zbożem, 

 
(6) Rolpol sp. z o.o. z siedzibą w Mąkoszycach, której głównym przedmiotem działalności jest uprawa i handel  

zbożem, 
 
(7) PZZ Dystrybucja sp. z o.o. z siedzibą w Pleszewie, posiadająca elewator zbożowy w Pleszewie, której 

głównym przedmiotem działalności jest świadczenie usług w zakresie suszenia i przechowywania zboża 
oraz działalność handlowa w zakresie skupu i sprzedaży zboża, 

 
(8) Agrohop sp. z o.o. z siedzibą w Grąbkowie, której głównym przedmiotem działalności jest prowadzenie 

produkcji roślinnej na dużą skalę, 
 
(9) Agroprof sp. z o.o. z siedzibą w Mąkoszycach, której głównym przedmiotem działalności jest uprawa  zbóż, 
 
(10) Agroferm sp. z o.o. z siedzibą w Grąbkowie, której głównym przedmiotem działalności jest chów i hodowla 

trzody chlewnej i uprawa gruntów rolnych, 
 
(11) Agro Net sp. z o.o. z siedzibą w Grąbkowie, której głównym przedmiotem działalności jest prowadzenie 

działalności roślinnej oraz małego elewatora zbożowego, 
 
(12) Agro Progress sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, nie prowadzi działalności operacyjnej, 
 
(13) Bioenergia sp. z o.o. z siedzibą w Grąbkowie, której głównym przedmiotem działalności jest prowadzenie 

tuczu trzody chlewnej oraz produkcja roślinna, 
 
(14) Wizental sp. z o.o. z siedzibą w Grąbkowie, której głównym przedmiotem działalności jest prowadzenie 

produkcji roślinnej, skupiającej się na produkcji zbóż i kukurydzy,  
 
(15) Polska Wołowina sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Hucie, wydzierżawia obecnie zakład 

produkcyjny – ubojnię bydła spółce ZM Duda sp. z o.o., 
 
(16) Meat Service sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, której głównym przedmiotem działalności jest handel 

mięsem i wyrobami mięsnymi, 
 
(17) Euro-Duda sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, której głównym przedmiotem działalności jest działalność 

usługowa związana z wytwarzaniem wyrobów mięsnych,  
 
(18) ZM DUDA sp. z o.o. (dawniej: New Logistic sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie, której głównym 

przedmiotem działalności jest sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa, 
 

(19) BIO Alfa sp. z o.o. z siedzibą w Grąbkowie, której głównym przedmiotem działalności jest wytwarzanie 
energii elektrycznej; na etapie organizacji działalności operacyjnej, 

 
(20) BIO Beta sp. z  o.o. z siedzibą w Grąbkowie, której głównym przedmiotem działalności jest wytwarzanie 

energii elektrycznej; na etapie organizacji działalności operacyjnej, 
 
(21) BIO Gamma sp. z o.o. z siedzibą w Grąbkowie, której głównym przedmiotem działalności jest wytwarzanie 

energii elektrycznej; na etapie organizacji działalności operacyjnej, 
 
(22) BIO Teta sp. z o.o. z siedzibą w Grąbkowie, której głównym przedmiotem działalności jest wytwarzanie 

energii elektrycznej; na etapie organizacji działalności operacyjnej, 
 
(23) BIO Sigma sp. z o.o. z siedzibą w Grąbkowie, której głównym przedmiotem działalności jest wytwarzanie 

energii elektrycznej; na etapie organizacji działalności operacyjnej, 
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(24) Hunter Wild sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu, której głównym przedmiotem działalności jest przetwórstwo 
dziczyzny, 

 
(25) PKM DUDA Distribution GmbH z siedzibą w Passau, Niemcy, której głównym przedmiotem działalności jest 

chłodnictwo oraz dystrybucja wyrobów, 
 
(26) Rosan - Agro sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Pidgoroddia, Ukraina, której głównym przedmiotem 

działalności jest hodowla trzody chlewnej, 
 
(27) Pieprzyk Rogatyn sp. z o.o. z siedzibą w Rogatyniu, Ukraina, której głównym przedmiotem działalności jest 

uprawa zbóż i hodowla trzody chlewnej, 
 
(28) Prywatne Przedsiębiorstwo Świniokompleks ZORIA z siedzibą w miejscowości Grabiv, Ukraina, której 

głównym przedmiotem działalności jest hodowla trzody chlewnej, handel hurtowy żywcem; nie prowadzi 
działalności operacyjnej, 

 
(29) PFKPM „ROSANA” z siedzibą w Rogatyniu, Ukraina, której głównym przedmiotem działalności jest hodowla 

trzody chlewnej, 
 
(30) PF „ROSAN – TREJD” z siedzibą w miejscowości Pidgoroddia, Ukraina, której głównym przedmiotem 

działalności jest hodowla trzody chlewnej, handel hurtowy zbożem i paszą dla zwierząt; nie prowadzi 
działalności operacyjnej, 

 
(31) Rogatyńska Mieszalnia Pasz sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Pidgoroddia, Ukraina, której głównym 

przedmiotem działalności jest produkcja i sprzedaż pasz; na dzień dzisiejszy spółka nie prowadzi 
działalności operacyjnej, 

 
(32) „Pan Produkt +” sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Fedoriwka, Ukraina; nie prowadzi działalności 

operacyjnej, 
 

(33) Domco sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, której głównym przedmiotem działalności jest realizacja 
projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków; nie prowadzi działalności operacyjnej; 

 
(34) Brassica sp. z o.o. z siedzibą w Grąbkowie, której głównym przedmiotem działalności jest organizacja skupu 

i dystrybucji rzepaku, 
 

(35) Hodowca sp. z o.o. z siedzibą w Grąbkowie, której głównym przedmiotem działalności jest organizacja 
skupu i dystrybucji żywca, 

 
(36) PLON sp. z o.o. z siedzibą w Grąbkowie, której głównym przedmiotem działalności jest organizacja skupu 

i dystrybucji zbóż. 
  
Ponadto w skład Grupy Kapitałowej wchodzi również spółka, w której spółka zależna Agro Progress sp. z o. o. 
posiada nie więcej niż 50% kapitału zakładowego, tj. AGRO - FARM  sp. z o. o. z siedzibą w Pisarzowicach, 
której głównym przedmiotem działalności jest produkcja zbóż, kukurydzy, rzepaku oraz żywca wołowego i mleka.  
 
Poniżej przedstawiono schemat Grupy Kapitałowej Emitenta:  
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Emitent i Spółki z Grupy Kapitałowej działają zarówno na rynku polskim, jak i zagranicznym.  
 
W Grupie Kapitałowej Emitent pełni rolę spółki dominującej, koordynującej funkcjonowanie spółek zależnych oraz 
podejmującej działania zmierzające do optymalizacji kosztów operacyjnych Grupy Kapitałowej, między innymi 
poprzez koordynację: polityki inwestycyjnej, kredytowej, zarządzania finansami, prowadzenia procesów 
zaopatrzenia materiałowego. 
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Ponadto rolą Emitenta jest także kreowanie jednolitej polityki handlowej i marketingowej Grupy Kapitałowej 
oraz promowanie potencjału spółek zależnych wśród odbiorców krajowych i zagranicznych.  
 
Poniżej przedstawiono wykaz podmiotów zależnych Emitenta istotnych dla jego działalności, w których posiadany 
przez Emitenta udział w kapitale zakładowym może mieć znaczący wpływ na ocenę jego własnych aktywów 
i pasywów (siedziba oraz procentowy udział w kapitale zakładowym ww. podmiotów /który jest taki sam jak udział 
w głosach/ opisano powyżej): 
 
- Centrum Mięsne Makton S.A., 
- Stół Polski sp. z o.o., 
- NetBrokers sp. z o.o., 
- Agro Duda sp. z o.o., 
- Agroferm sp. z o.o., 
- Rolpol sp. z o.o., 
- Agroprof sp. z o.o., 
- Agrohop sp. z o.o., 
- Agro Net sp. z o.o., 
- Polska Wołowina sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej, 
- Euro - Duda sp. z o.o.,  
- Hunter Wild sp. z o.o., 
- PKM DUDA GmbH Distribution, 
- Rosan - Agro sp. z o.o., 
- Pieprzyk Rogatyn sp. z o.o., 
- PFKPM „ROSANA”, 
- BIOENERGIA sp. z o.o., 
- DUDA Skup sp. z o.o., 
- ZM DUDA sp. z o.o., 
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13. Organy Spółki 

13.1. Organy administracyjne, zarządzające i nadzorcze oraz osoby zarządzające 
wyższego szczebla 

13.1.1. Zarząd 
 
W skład Zarządu Emitenta wchodzą: 
Maciej Józef Duda – Prezes Zarządu 
Bogna Duda-Jankowiak – Wiceprezes Zarządu 
Roman Miler – Wiceprezes Zarządu 
Rafał Oleszak – Wiceprezes Zarządu 
Dariusz Formela – Członek Zarządu 
 
Maciej Józef Duda – Prezes Zarządu 
 
Maciej Duda jest Prezesem Zarządu Emitenta. Maciej Duda został powołany do Zarządu na trzyletnią kadencję 
z dniem 20 stycznia 2009 roku, na mocy uchwały Rady Nadzorczej nr 1/20/01/2009 z dnia 20 stycznia 2009 roku.  
 
Maciej Duda jest zatrudniony u Emitenta od dnia 18 stycznia 2006 roku, na podstawie umowy o pracę na czas 
nieokreślony. Od dnia 24 lipca 2009 r. wykonuje na rzecz Emitenta stałe czynności zarządu na podstawie 
kontraktu menadżerskiego zawartego do dnia 31 grudnia 2012 r. Pracę wykonuje w siedzibie Emitenta 
w Warszawie przy ul. Kłobuckiej 25 oraz w zakładzie Emitenta w Grąbkowie, gmina Jutrosin.  
 
Maciej Duda posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Marketingu i Zarządzania 
w Lesznie, specjalizacja zarządzanie i marketing. Jest absolwentem Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu 
(wydział: Międzynarodowe Stosunki Polityczne i Gospodarcze). Posiada tytuł magistra. Ukończył również studia 
podyplomowe z zakresu inwestycji kapitałowych w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. 
 
Przebieg kariery zawodowej Macieja Dudy przedstawiono poniżej: 
 
2006 – do chwili obecnej Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. – Prezes Zarządu 
2005 – do chwili obecnej Delmar s.c. – wspólnik 
2003 – do chwili obecnej Agro Duda sp. z o.o. – Prezes Zarządu 
2006 – 2008 Duda Invest sp. z o.o. – Wiceprezes Zarządu 
2002 – 2005 Zakłady Mięsne DUDA S.A.  – Dyrektor Generalny 
2000 – 2002 Zakłady Mięsne DUDA sp. z o.o. – Dyrektor Generalny 
1996 – 1999 Zakłady Mięsne DUDA s.c. – Wspólnik 

 
Ponadto w okresie ostatnich pięciu lat Maciej Duda pełnił następujące funkcje: 
 

2008 – do chwili obecnej  Dator Invest sp. z o.o. SKA – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej  
2007 – do chwili obecnej Ingenia S.A. – członek Rady Nadzorczej 
2006 – do chwili obecnej TFI OPOKA S.A. – Przewodniczący Rady Nadzorczej 
2005 – do chwili obecnej Unia Leszno S.S.A. – Przewodniczący Rady Nadzorczej 
2005 – do chwili obecnej Duda Watin S.A. – Przewodniczący Rady Nadzorczej  
2004 – do chwili obecnej Fundacja PKM DUDA im. Maksymiliana Dudy – członek Rady Nadzorczej, 

Fundator 
2004 – do chwili obecnej Promed sp. z o.o. – Przewodniczący Rady Nadzorczej 
2005 – do chwili obecnej Centrum Mięsne Makton S.A. – Przewodniczący Rady Nadzorczej 
2007 – 2009 Dator Development S.A. – Przewodniczący Rady Nadzorczej 
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2007 – 2009 Stół Polski sp. z o.o. – Przewodniczący Rady Nadzorczej 
2005 – 2009 Fedrus S.A. – członek Rady Nadzorczej 
2005 – 2009 Centrum Mięsne Eurosmak sp. z o.o. – Przewodniczący Rady Nadzorczej 
2004 – 2008 Rolpol sp. z o.o. – Przewodniczący Rady Nadzorczej 
2004 – 2008 Agroprof sp. z o.o. – Przewodniczący Rady Nadzorczej 
2003 – 2008 Wizental sp. z o.o. – Przewodniczący Rady Nadzorczej 
2002 – 2007 Netbrokers sp. z o.o. – członek Rady Nadzorczej 
2004 – 2005 Pleszewskie Zakłady Zbożowe S.A. – członek Rady Nadzorczej 
2004  Polska Wołowina sp. z o.o. – członek Rady Nadzorczej 
2003 – 2006 Jasan sp. z o.o. – członek Rady Nadzorczej 
2002 – 2004 Śląskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsnego S.A. – członek Rady Nadzorczej 

 
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Maciej Duda nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta. 
Poza akcjami Emitenta, akcjami Domu Maklerskiego Navigator S.A., Domu Inwestycyjnego Navigator S.A.,  
OPOKA TFI S.A., Unia Leszno S.S.A. oraz udziałami w spółkach Dator Invest sp. z o.o. oraz  Promed sp. z o.o. 
nie posiada innych akcji lub udziałów w spółkach kapitałowych. Ponadto w okresie ostatnich 5 lat był wspólnikiem 
spółek Dator sp. z o.o. spółka komandytowa oraz Invest Pro Capital sp. z o.o. SKA, a także posiadał udziały 
spółek Agri - Fam sp. z o.o., Agencja Inwestycyjna „Maxi” sp. z o.o., Navigator Capital sp. z o.o., Focus Invest sp. 
z o.o., DUDA Invest sp. z o.o. oraz akcje Dator Development S.A., Ingenia S.A., Konsorcjum Stali S.A., a także, 
zważywszy na fakt, iż jest aktywnym inwestorem giełdowym, posiadał nieznaczne pakiety akcji spółek 
publicznych, nie przekraczające 5% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów w żadnej z nich. W okresie 
ostatnich 5 lat był również i nadal jest wspólnikiem spółki Delmar s.c. Poza Emitentem nie prowadzi podstawowej 
działalności mającej dla niego istotne znaczenie. W ciągu ostatnich 5 lat nie został również skazany za 
przestępstwo oszustwa i nie pełnił funkcji członka organów administracyjnych, osoby zarządzającej, osoby 
nadzorującej lub zarządzającej wyższego szczebla w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się 
w stanie upadłości lub likwidacji lub były kierowane przez zarząd komisaryczny.  
 
W dniu 16 września 2009 r. Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła na Macieja Dudę karę administracyjną 
w wysokości 200.000 złotych. Jako uzasadnienie nałożenia kary wskazano manipulację informacją polegającą na 
wprowadzeniu inwestorów w błąd poprzez niezgodne z prawdą publiczne zapewnienie, że Spółka nie zawierała 
transakcji terminowych o charakterze spekulacyjnym, a znajdujące się w portfelu instrumenty pochodne mają 
charakter zabezpieczający i nie stanowią zagrożenia dla wyniku finansowego (naruszenie art. 39 Ustawy 
o Obrocie). Poza jednym postępowaniem z oskarżenia publicznego opisanym poniżej, nie przedstawiono mu 
innych oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym 
organizacji związkowych) oraz nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, 
zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub 
prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta w okresie poprzednich pięciu lat.  
 
Na podstawie wyroku Sądu Rejonowego w Rawiczu, II Wydział Karny, z dnia 6 lipca 2009 r., Maciej Duda został 
uznany winnym czynu polegającego na tym, że w dniu 30 kwietnia 2003 roku, składając do Urzędu Skarbowego 
w Rawiczu zeznanie roczne PIT-36, podał w nim nieprawdę, wykazując stratę  w kwocie 623.700,00 zł, którą 
poniósł ze sprzedaży na rzecz Krzysztofa Błani 1.155.000 sztuk akcji imiennych serii A Śląskiego 
Przedsiębiorstwa Przemysłu Mięsnego „Śląskpol” S.A. w upadłości w cenie 1 grosza za akcję, tj. za łączną kwotę 
11.550 zł, zawartej wyłącznie w celu naruszenia przepisów prawa podatkowego (art. 9 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 
lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych), przez co naraził na uszczuplenie Skarb Państwa za 
2002 rok na kwotę 247.843,30 zł i popełnił przestępstwo skarbowe określone w art. 56 § 1 kodeksu karnego 
skarbowego. Sąd wymierzył Maciejowi Dudzie karę grzywny w wysokości 100.000,00 (sto tysięcy) złotych oraz 
karę jednego roku pozbawienia wolności, zawieszając warunkowo na okres 3 lat próby, a także zasądził od 
Macieja Dudy na rzecz Skarbu Państwa koszty sądowe, w tym wyznaczył mu opłatę w wysokości 20.180,00 
(dwadzieścia tysięcy sto osiemdziesiąt) złotych. Sąd Okręgowy w Poznaniu, IV Wydział Karny Odwoławczy 
wyrokiem wydanym w dniu 10 marca 2010 roku, utrzymał w mocy zaskarżony wyrok Sądu Rejonowego 
w Rawiczu, II Wydział Karny, z dnia 6 lipca 2009 roku oraz zasądził na rzecz Skarbu Państwa wydatki sądowe 
postępowania odwoławczego w kwocie 20 złotych oraz opłatę w kwocie 20.180,00 złotych za II instancję. Wyrok 
jest prawomocny. 
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Maciej Duda jest bratem Bogny Dudy-Jankowiak, pełniącej funkcję Wiceprezesa Zarządu Emitenta, oraz bratem 
Marcina Dudy, pełniącego funkcję prokurenta Emitenta. Ponadto Maciej Duda jest mężem Darii Dudy, pełniącej 
funkcję prokurenta Emitenta oraz szwagrem Dariusza Jankowiaka, również pełniącego funkcję prokurenta 
Emitenta. Poza ww. nie występują jakiekolwiek powiązania rodzinne pomiędzy Maciejem Dudą a pozostałymi 
osobami pełniącymi funkcje w organach administracyjnych, zarządzających i nadzorczych Spółki. 
 
* informacja dotycząca postępowania została objęta wnioskiem o zwolnienie z publikacji w Prospekcie 
 
Bogna Duda-Jankowiak – Wiceprezes Zarządu 
 
Bogna Duda-Jankowiak jest Wiceprezesem Zarządu Emitenta. Bogna Duda-Jankowiak została powołana do 
Zarządu na trzyletnią kadencję z dniem 20 stycznia 2009 roku, na mocy uchwały Rady Nadzorczej nr 
2/20/01/2009 z dnia 20 stycznia 2009 roku.  
 
Bogna Duda-Jankowiak jest zatrudniona u Emitenta od dnia 18 stycznia 2006 roku. Od dnia 24 lipca 2009 r. 
pracę wykonuje na podstawie umowy o pracę na czas określony, zawartej do dnia 31 grudnia 2012 r. Pracę 
wykonuje w siedzibie Emitenta w Warszawie przy ul. Kłobuckiej 25 oraz w oddziale Emitenta w Grąbkowie, gmina 
Jutrosin. 
 
Bogna Duda-Jankowiak posiada wykształcenie średnie. Jest absolwentką Technikum Przemysłu Mięsnego 
w Krotoszynie. Posiada tytuł technologa żywności o specjalności przetwórstwo mięsa.  
 
Przebieg kariery zawodowej Bogny Dudy-Jankowiak przedstawiono poniżej: 
 

2007 – do chwili obecnej Ingenia S.A. – Prezes Zarządu 
2006 – do chwili obecnej Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. – Wiceprezes Zarządu 
2005 – do chwili obecnej Delmar s.c. – wspólnik 
2006 – 2008 Duda Invest sp. z o.o. – Prezes Zarządu 
2005 Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. – Prezes Zarządu 
2002 – 2005 Zakłady Mięsne DUDA S.A. – Prezes Zarządu 
2000 – 2002 Zakłady Mięsne DUDA sp. z o.o. – Prezes Zarządu 
1996 – 1999 Zakłady Mięsne DUDA s.c. – wspólnik 

 
Ponadto w okresie ostatnich pięciu lat Bogna Duda-Jankowiak pełniła następujące funkcje: 
 

2009 – do chwili obecnej Centrum Mięsne Makton S.A.  – członek Rady Nadzorczej 
2004 – do chwili obecnej Fundacja PKM DUDA im. Maksymiliana Dudy – Przewodnicząca Rady 

Fundacji, Fundator 
2004 – 2007 Agro Duda sp. z o.o. – członek Rady Nadzorczej 

 
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Bogna Duda-Jankowiak nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec 
Emitenta. Poza akcjami Emitenta, akcjami OPOKA TFI S.A., a także udziałami w spółce Twój Asystent 24 
sp. z o.o. nie posiada innych akcji lub udziałów w spółkach kapitałowych. Ponadto w okresie ostatnich 5 lat była 
akcjonariuszem spółki Ingenia S.A., komandytariuszem spółki Dator sp. z o.o. spółka komandytowa, 
akcjonariuszem Invest Pro Capital sp. z o.o. spółka komandytowo-akcyjna oraz posiadała udziały spółki 
Galicyjska Spółka Masarska sp. z o.o., Elstar sp. z o.o., Victoria Serwis sp. z o.o. oraz Dator Development S.A. 
W okresie ostatnich 5 lat była także i nadal jest wspólnikiem spółki Delmar s.c. Ponadto, zważywszy na fakt, iż 
jest aktywnym inwestorem giełdowym, posiadała w ww. okresie nieznaczne pakiety akcji spółek publicznych, nie 
przekraczające 5% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów w żadnej z nich. Poza Emitentem nie prowadzi 
podstawowej działalności mającej dla niego istotne znaczenie. W ciągu ostatnich 5 lat nie została również 
skazana za przestępstwo oszustwa i nie pełniła funkcji członka organów administracyjnych, osoby zarządzającej, 
osoby nadzorującej lub zarządzającej wyższego szczebla w podmiotach, które w okresie jej kadencji znalazły się 
w stanie upadłości lub likwidacji lub były kierowane przez zarząd komisaryczny. Nie przedstawiono jej oficjalnych 
oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym organizacji 
związkowych) oraz nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, 
zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub 
prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta w okresie poprzednich pięciu lat. 
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Bogna Duda-Jankowiak jest siostrą Macieja Dudy pełniącego funkcję Prezesa Zarządu Emitenta, a także Marcina 
Dudy pełniącego funkcję prokurenta Emitenta. Ponadto Bogna Duda-Jankowiak jest bratową Darii Dudy pełniącej 
funkcję prokurenta Emitenta, a także żoną Dariusza Jankowiaka pełniącego również funkcję prokurenta Emitenta. 
Poza ww. nie występują jakiekolwiek powiązania rodzinne pomiędzy Bogną Dudą-Jankowiak a pozostałymi 
osobami pełniącymi funkcje w organach administracyjnych, zarządzających i nadzorczych Spółki. 
 
Roman Miler – Wiceprezes Zarządu 
 
Roman Miler jest Wiceprezesem Zarządu Emitenta. Roman Miler został powołany do Zarządu na trzyletnią 
kadencję z dniem 20 stycznia 2009 roku, na mocy uchwały Rady Nadzorczej nr 3/20/01/2009 z dnia 20 stycznia 
2009.  
 
Roman Miler jest zatrudniony u Emitenta od dnia 2 listopada 2004 roku. Od dnia 24 lipca 2009 r. wykonuje pracę 
na podstawie umowy o pracę na czas określony, zawartej do dnia 31 grudnia 2012 r. Pracę wykonuje w siedzibie 
Emitenta w Warszawie przy ul. Kłobuckiej 25 oraz w oddziale Emitenta w Grąbkowie, gmina Jutrosin. 
 
Roman Miler posiada wykształcenie średnie techniczne. Jest absolwentem Technikum Przemysłu Mięsnego 
w Krotoszynie. Posiada tytuł technika technologii żywności o specjalności przetwórstwo mięsa. 
 
Przebieg kariery zawodowej Romana Milera przedstawiono poniżej: 
 

2003 – do chwili obecnej Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. – członek Zarządu, Wiceprezes Zarządu  
2000 – 2005 Zakłady Mięsne DUDA sp. z o.o. (obecnie Emitent) – Dyrektor Handlowy, 

Członek Zarządu ds. Handlu i Produkcji 
2006 – 2007 Hunter Wild sp. z o.o. – Prezes Zarządu 
2006  Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Pretmo sp. z o.o. – Prezes Zarządu 
2003 – 2005 Agri – Fam sp. z o.o. – Prezes Zarządu 
1997 – 1999 Zakłady Mięsne MBM DUDA s.c. – Szef Produkcji, Dyrektor Handlowy 

 
Ponadto w okresie ostatnich pięciu lat Roman Miler pełnił następujące funkcje: 

  
2005 – do chwili obecnej Ipopema Securities S.A. – członek Rady Nadzorczej 
2005 – do chwili obecnej Centrum Mięsne Makton S.A. – członek Rady Nadzorczej 
2007 – 2009 Stół Polski sp. z o.o. – członek Rady Nadzorczej 
2007 – 2009 Fedrus S.A. – członek Rady Nadzorczej 
2004 – 2009 Polska Wołowina sp. z o.o. – członek Rady Nadzorczej 
2003 – 2008 Wizental sp. z o.o. – członek Rady Nadzorczej 
2005 – 2009 Centrum Mięsne Eurosmak sp. z o.o. – członek Rady Nadzorczej 
2003 – 2006 Jasan sp. z o.o. – członek Rady Nadzorczej 
2004 – 2007 Agro Duda sp. z o.o. – członek Rady Nadzorczej 

 
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Roman Miler nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta. 
Poza akcjami Emitenta, akcjami Domu Maklerskiego Navigator S.A., nie posiada akcji lub udziałów w spółkach 
kapitałowych. W okresie ostatnich 5 lat nie był wspólnikiem spółek osobowych. Poza Emitentem nie prowadzi 
podstawowej działalności mającej dla niego istotne znaczenie. W ciągu ostatnich 5 lat nie został również skazany 
za przestępstwo oszustwa i nie pełnił funkcji członka organów administracyjnych, osoby zarządzającej, osoby 
nadzorującej lub zarządzającej wyższego szczebla w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się 
w stanie upadłości lub likwidacji lub były kierowane przez zarząd komisaryczny. Nie przedstawiono mu oficjalnych 
oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym organizacji 
związkowych) oraz nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, 
zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta, lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub 
prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta w okresie poprzednich pięciu lat. 
 
Nie występują jakiekolwiek powiązania rodzinne pomiędzy Romanem Milerem a pozostałymi osobami pełniącymi 
funkcje w organach administracyjnych, zarządzających i nadzorczych Spółki. 
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Rafał Oleszak – Wiceprezes Zarządu 
 
Rafał Oleszak jest Wiceprezesem Zarządu Emitenta. Rafał Oleszak został powołany do Zarządu na trzyletnią 
kadencję z dniem 20 stycznia 2009 roku na mocy uchwały Rady Nadzorczej nr 4/20/01/2009 z dnia 20 stycznia 
2009.   
 
Rafał Oleszak jest zatrudniony u Emitenta od dnia 1 października 2004 roku na stanowisku Dyrektora 
Finansowego. Od 24 lipca 2009 r. wykonuje pracę na podstawie umowy o pracę na czas określony, zawartej do 
dnia 31 grudnia 2012 r. Pracę wykonuje w siedzibie Emitenta w Warszawie przy ul. Kłobuckiej 25 oraz w oddziale 
Emitenta w Grąbkowie, gmina Jutrosin. 
 
Rafał Oleszak posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej 
Górze. Posiada tytuł magistra pedagogiki społecznej. Ukończył również studia podyplomowe z zakresu inwestycji 
kapitałowych w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Posiada także certyfikat Stowarzyszenia Księgowych 
w Polsce w zakresie stosowania rachunkowości w analizie finansowej przedsiębiorstw. 
 
 
Przebieg kariery zawodowej Rafała Oleszaka przedstawiono poniżej: 
 

2007 – do chwili obecnej Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. – Wiceprezes Zarządu 
2004 – do chwili obecnej Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. – Dyrektor Finansowy 
2005 – 2007 Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. – Członek Zarządu 
2006 – 2007 Hunter Wild sp. z o.o. – Członek Zarządu, Wiceprezes Zarządu 
1997 – 2003 Kredyt Bank S.A. – Inspektor, Doradca, Doradca klientów korporacyjnych 

 
Ponadto w okresie ostatnich pięciu lat Rafał Oleszak pełnił następujące funkcje: 
 

2006 – do chwili obecnej TFI OPOKA S.A. – członek Rady Nadzorczej 
2005 – do chwili obecnej Centrum Mięsne Makton S.A. – członek Rady Nadzorczej 
2007 – 2009 Stół Polski sp. z o.o. – członek Rady Nadzorczej 
2004 – 2009 Polska Wołowina sp. z o.o. – Przewodniczący Rady Nadzorczej 
2005 – 2009 Fedrus S.A. – członek Rady Nadzorczej 
2005 – 2009 Centrum Mięsne Eurosmak sp. z o.o. – członek Rady Nadzorczej 
2006 – 2008 Ekstraliga Żużlowa sp. z o.o. – członek Rady Nadzorczej 
2006 – 2007 Hunter Wild sp. z o.o. – Wiceprezes Zarządu 
2006 4Fun Media S.A. – członek Rady Nadzorczej 
2004 – 2005 Pleszewskie Zakłady Zbożowe S.A. – członek Rady Nadzorczej 

 
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Rafał Oleszak nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta. 
Poza akcjami Emitenta, akcjami Domu Maklerskiego Navigator S.A. nie posiada akcji lub udziałów w spółkach 
kapitałowych. W okresie ostatnich 5 lat nie był wspólnikiem spółek osobowych. Poza Emitentem nie prowadzi 
podstawowej działalności mającej dla Emitenta istotne znaczenie. W ciągu ostatnich 5 lat nie został również 
skazany za przestępstwo oszustwa i nie pełnił funkcji członka organów administracyjnych, osoby zarządzającej, 
osoby nadzorującej lub zarządzającej wyższego szczebla w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły 
się w stanie upadłości lub likwidacji lub były kierowane przez zarząd komisaryczny. Nie przedstawiono mu 
oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym organizacji 
związkowych) oraz nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, 
zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub 
prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta w okresie poprzednich pięciu lat. 
 
Nie występują jakiekolwiek powiązania rodzinne pomiędzy Rafałem Oleszakiem a pozostałymi osobami 
pełniącymi funkcje w organach administracyjnych, zarządzających i nadzorczych Spółki. 
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Dariusz Formela – Członek Zarządu 
Dariusz Formela jest członkiem Zarządu Emitenta. Został powołany do Zarządu na trzyletnią kadencję z dniem 7 
września 2009 r. na mocy uchwały Rady Nadzorczej nr 5/07/09/2009 z dnia 7 września 2009 r.   
 
Poza pracą u Emitenta, Dariusz Formela nie jest nigdzie zatrudniony. Pracę wykonuje w siedzibie Emitenta 
w Warszawie przy ul. Kłobuckiej 25 oraz w oddziale Emitenta w Grąbkowie, gmina Jutrosin. 
 
Dariusz Formela posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego. Posiada tytuł 
magistra prawa. Ponadto Pan Dariusz Formela ukończył Executive MBA University of Bedford, Akademia im. 
Leona Koźmińskiego w Warszawie.  
 
Przebieg kariery zawodowej Dariusza Formeli przedstawiono poniżej: 
 

2009 – do chwili obecnej Polski Koncern Mięsny Duda S.A. – Członek Zarządu 
2008 – 2009  PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. – Dyrektor Departamentu Organizacji 
2007 – 2008  Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. – Członek Zarządu 
2006; 2007 – 2008 Możejki Nafta – Członek Zarządu 
1998 – 2008 Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. – dyrektor ds. organizacji i restrukturyzacji, 

zastępca dyrektora ds. społecznych, kierownik, specjalista, referent 
 
Ponadto w okresie ostatnich pięciu lat Dariusz Formela pełnił następujące funkcje: 
 

2009 – do chwili obecnej CM MAKTON S.A. – członek Rady Nadzorczej  
2009 PGE Górnictwo i Energetyka – członek Rady Nadzorczej 
2009 – do chwili obecnej HRM Consulting sp z o.o. – członek Rady Nadzorczej  
2006 – 2007 ORLEN  Administracja sp. z o.o. – Przewodniczący Rady Nadzorczej 
2006 – 2007  Wisła Płock S.A. – Przewodniczący Rady Nadzorczej 
2006 – 2007 Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. – Przewodniczący Rady 

Nadzorczej 
2006 – 2007 ORLEN Księgowość sp. z o.o. – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej  
2006 ORLEN Upstream so. z o.o. – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 
2006 – 2007 ORLEN Prewencja sp. z o.o. – Przewodniczący Rady Nadzorczej 
2005 – 2007  Unipetrol a.s. – członek Rady Nadzorczej  
2005 – 2006  Spolana a.s. – członek Rady Nadzorczej 
2005 – 2006  Kaučuk a.s. – członek Rady Nadzorczej 
2005 – 2007  ORLEN Laboratorium sp. z o.o. – Przewodniczący Rady Nadzorczej 
2005 – 2007  ORLEN Ochrona sp. z o.o. – Przewodniczący Rady Nadzorczej 
2001 – 2005  ORLEN Transport Kędzierzyn-Koźle sp. z o.o. – Przewodniczący Rady 

Nadzorczej 
 
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Dariusz Formela nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta. 
W ciągu ostatnich pięciu lat, poza udziałami Fruity Tree sp. z o.o., Panacis sp. z o.o. oraz HRM Consulting sp. 
z o.o. nie posiadał akcji lub udziałów w spółkach kapitałowych. W okresie ostatnich 5 lat nie był wspólnikiem 
spółek osobowych. Ponadto, zważywszy na fakt, iż był aktywnym inwestorem giełdowym, posiadał w ww. okresie 
nieznaczne pakiety akcji spółek publicznych, nie przekraczające 1% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów 
w żadnej z nich. Obecnie jest nieaktywnym inwestorem giełdowym. Pan Dariusz Formela nie prowadzi żadnej 
działalności poza Emitentem, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta. W ciągu ostatnich 5 lat nie został 
również skazany za przestępstwo oszustwa i nie pełnił funkcji członka organów administracyjnych, osoby 
zarządzającej, osoby nadzorującej lub zarządzającej wyższego szczebla w podmiotach, które w okresie jego 
kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji lub były kierowane przez zarząd komisaryczny. Nie 
przedstawiono mu oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych 
(w tym organizacji związkowych) oraz nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów 
administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta, lub zakazu uczestniczenia 
w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta w okresie poprzednich pięciu lat.  
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Nie występują jakiekolwiek powiązania rodzinne pomiędzy Dariuszem Formelą a pozostałymi osobami pełniącymi 
funkcje w organach administracyjnych, zarządzających i nadzorczych Spółki. 
 
 
13.1.2. Rada Nadzorcza 
 
W skład Rady Nadzorczej Emitenta wchodzą: 
Maksymilian Kostrzewa – Przewodniczący Rady Nadzorczej 
Jacek Baranek – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 
Michał Paweł Popiołek – Członek Rady Nadzorczej 
Marek Tomasz Dybalski – Członek Rady Nadzorczej 
Adam Purwin – Członek Rady Nadzorczej 
Andrzej Stanisław Stryjski – Członek Rady Nadzorczej 
Mariusz Cholewa – Członek Rady Nadzorczej 
Jarosław Sławomir Tomczyk – Członek Rady Nadzorczej 
 
Mariusz Maria Piskorski – Członek Rady Nadzorczej 
Jarosław Dubiński – Członek Rady Nadzorczej 
 
Maksymilian Józef Kostrzewa – Przewodniczący Rady Nadzorczej 
 
Maksymilian Józef Kostrzewa jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej Emitenta. Maksymilian Józef Kostrzewa 
został powołany do Rady Nadzorczej obecnej kadencji z dniem 31 sierpnia 2009 r., na mocy uchwały WZA nr 
13/31/08/2009 z dnia 31 sierpnia 2009 r.  
 
Maksymilian Józef Kostrzewa nie jest zatrudniony u Emitenta. Pracę wykonuje w Kredyt Banku S.A. 
w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9. 
 
Maksymilian Józef Kostrzewa posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentem Politechniki Warszawskiej. 
Posiada tytuł magistra inżyniera. Posiada również licencję Maklera Papierów Wartościowych, nr licencji 220. 
 
Przebieg kariery zawodowej Maksymiliana Józefa Kostrzewy przedstawiono poniżej: 
 

2006 – do chwili obecnej Kredyt Bank S.A. – Dyrektor Biura Kredytów Zagrożonych Korporacji i SME 
2004 – 2006 Kredyt Bank S.A. – Dyrektor Centrum Kredytów Zagrożonych w Poznaniu 
2001 – 2004 Kredyt Bank S.A. – Naczelnik Wydziału Doradztwa Kapitałowego w Dep. 

Inwestycji Kapitałowych 
1998 – 2001 DM PBK S.A. – Ekspert, Dyrektor Regionalny 
1996 – 1998 IB POLSOFT – Dyrektor Rynków Papierów Wartościowych  

 
Ponadto w okresie ostatnich pięciu lat Maksymilian Józef Kostrzewa pełnił następujące funkcje: 
 

2009 – do chwili obecnej Polski Koncern Mięsny Duda S.A. – Przewodniczący Rady Nadzorczej 
2004 – do chwili obecnej Kredyt Bank S.A. – Prokurent 
2002 – 2006 Korporacja Budowlana – Inwestycje sp. z o.o. – Przewodniczący Rady 

Nadzorczej 
2003 – 2005 Przedsiębiorstwo Elektromontażowe ELKOP S.A. – Przewodniczący Rady 

Nadzorczej 
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2002 – 2005 Zakłady Przemysłu Jedwabniczego Dolwis S.A. – Przewodniczący Rady 
Nadzorczej 

  
 
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Maksymilian Józef Kostrzewa nie prowadzi działalności konkurencyjnej 
wobec Emitenta. Nie posiada innych akcji lub udziałów w spółkach kapitałowych. W okresie ostatnich 5 lat nie był 
wspólnikiem spółek kapitałowych. W okresie ostatnich 5 lat nie był wspólnikiem spółek osobowych. Nie prowadzi 
żadnej działalności poza Emitentem, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta. W ciągu ostatnich 5 lat nie 
został również skazany za przestępstwo oszustwa i nie pełnił funkcji członka organów administracyjnych, osoby 
zarządzającej, osoby nadzorującej lub zarządzającej wyższego szczebla w podmiotach, które w okresie jego 
kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji lub były kierowane przez zarząd komisaryczny. Nie 
przedstawiono mu oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych 
(w tym organizacji związkowych) oraz nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów 
administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta, lub zakazu uczestniczenia 
w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta w okresie poprzednich pięciu lat.  
 
Nie występują jakiekolwiek powiązania rodzinne pomiędzy Maksymilianem Józefem Kostrzewą a pozostałymi 
osobami pełniącymi funkcje w organach administracyjnych, zarządzających i nadzorczych Spółki. 
 
Maksymilian Józef Kostrzewa jest prokurentem Kredyt Banku S.A. posiadającego ponad 15% akcji Emitenta.  
 
 
Jacek Tomasz Baranek – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 
 
Jacek Tomasz Baranek jest Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Emitenta. Został powołany do Rady 
Nadzorczej obecnej kadencji z dniem 31 sierpnia 2009 r., na mocy uchwały WZA nr 14/31/08/2009 z dnia 31 
sierpnia 2009 r.  
 
Jacek Tomasz Baranek nie jest zatrudniony u Emitenta. Pracę wykonuje w ING Banku Śląskim S.A. przy 
ul. Murckowskiej 14/14a w Katowicach. 
 
Jacek Tomasz Baranek posiada wykształcenie wyższe. Ukończył Uniwersytet Śląski, posiada tytuł magistra 
prawa.  
 
Przebieg kariery zawodowej Jacka Tomasza Baranka przedstawiono poniżej: 
 

1994  – do chwili obecnej ING Bank Śląski S.A. – od 2002 r. zastępca Dyrektora Departamentu Kredytów 
Zwiększonego Ryzyka   

 
Ponadto w okresie ostatnich pięciu lat Jacek Tomasz Baranek pełnił następujące funkcje: 
 

2009 – Polski Koncern Mięsny Duda S.A. – Wiceprzewodniczący Rady 
Nadzorczej 

 
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Jacek Tomasz Baranek nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec 
Emitenta. Nie posiada on akcji lub udziałów w spółkach kapitałowych. W okresie ostatnich 5 lat nie był 
wspólnikiem spółek kapitałowych ani spółek osobowych. Jacek Tomasz Baranek nie prowadzi żadnej działalności 
poza Emitentem, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta. W ciągu ostatnich 5 lat nie został również 
skazany za przestępstwo oszustwa i nie pełnił funkcji członka organów administracyjnych, osoby zarządzającej, 
osoby nadzorującej lub zarządzającej wyższego szczebla w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły 
się w stanie upadłości lub likwidacji lub były kierowane przez zarząd komisaryczny. Nie przedstawiono mu 
oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym organizacji 
związkowych) oraz nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, 
zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta, lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub 
prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta w okresie poprzednich pięciu lat  
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Nie występują jakiekolwiek powiązania rodzinne pomiędzy Jackiem Tomaszem Barankiem a pozostałymi 
osobami pełniącymi funkcje w organach administracyjnych, zarządzających i nadzorczych Spółki. 
 
Michał Paweł Popiołek – Członek Rady Nadzorczej 
 
Michał Paweł Popiołek jest członkiem Rady Nadzorczej Emitenta. Został powołany do Rady Nadzorczej obecnej 
kadencji z dniem 31 sierpnia 2009 r., na mocy uchwały WZA nr 15/31/08/2009 z dnia 31 sierpnia 2009 r.  
 
Michał Paweł Popiołek nie jest zatrudniony u Emitenta. Pracę wykonuje w BRE Bank S.A. 
 
Michał Paweł Popiołek posiada wykształcenie wyższe. Ukończył Finanse i Bankowość w Szkole Głównej 
Handlowej. Posiada tytuł magistra.  
 
Przebieg kariery zawodowej Michała Pawła Popiołka przedstawiono poniżej: 
 

1999 – do chwili obecnej BRE Bank S.A. – główny specjalista, doradca, wicedyrektor, dyrektor 
departamentu 

1997 –1999 EVIP Doradztwo Ekonomiczne – project manager 
1995 –1997 Polski Bank Inwestycyjny S.A. – specjalista inwestycyjny 
1995 –1995 Bank Handlowy w Warszawie S.A. – analityk inwestycyjny 

Ponadto w okresie ostatnich pięciu lat Marcin Paweł Popiołek pełnił następujące funkcje: 
 

2009 Polski Koncern Mięsny Duda S.A. – członek Rady Nadzorczej 
2008 –2009 Polskie Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza 

Romera S.A. – członek Rady Nadzorczej 
2007 – do chwili obecnej PPW sp. z o.o. – wspólnik 
2006 – 2006 Tele-Tech Investment sp. z o.o. – członek Rady Nadzorczej 
2006 – 2009 Novitus S.A. – członek Rady Nadzorczej 
2006 – 2009 Xtrade S.A. – członek Rady Nadzorczej 
2005 – do chwili obecnej Telewizja Kablowa Vectra S.A. – członek Rady Nadzorczej 
2005 – do chwili obecnej Vectra Inwestycje S.A. – członek Rady Nadzorczej 
2005 – 2007 Ambresa sp. z o.o. – członek Rady Nadzorczej 
2004 – 2005 Aurora Fund sp. z o.o. w likwidacji – wspólnik 
2003 – 2005 Mennica Polska S.A. – członek Rady Nadzorczej 
2001 –.2005 eCard S.A. – Przewodniczący Rady Nadzorczej 
1991 – 1992 Koel Sernice s.c. – wspólnik 

 
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Michał Paweł Popiołek nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec 
Emitenta. W okresie ostatnich 5 lat nie był wspólnikiem spółek kapitałowych, z wyjątkiem spółek PPW sp. z o.o. 
oraz Aurora Fund sp. z o.o. w likwidacji. W okresie ostatnich 5 lat nie był wspólnikiem spółek osobowych. Nie 
prowadzi żadnej działalności poza Emitentem, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta. W ciągu ostatnich 
5 lat nie został również skazany za przestępstwo oszustwa i nie pełnił funkcji członka organów administracyjnych, 
osoby zarządzającej, osoby nadzorującej lub zarządzającej wyższego szczebla w podmiotach, które w okresie 
jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji lub były kierowane przez zarząd komisaryczny. Nie 
przedstawiono mu oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych 
(w tym organizacji związkowych) oraz nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów 
administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta, lub zakazu uczestniczenia 
w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta w okresie poprzednich pięciu lat.  
 
Nie występują jakiekolwiek powiązania rodzinne pomiędzy Michałem Pawłem Popiołkiem a pozostałymi osobami 
pełniącymi funkcje w organach administracyjnych, zarządzających i nadzorczych Spółki. 
 
Marek Tomasz Dybalski – Członek Rady Nadzorczej 
 
Marek Dybalski jest członkiem Rady Nadzorczej Emitenta. Został powołany do Rady Nadzorczej obecnej 
kadencji z dniem 31 sierpnia 2009 r., na mocy uchwały WZA nr 19/31/08/2009 z dnia 31 sierpnia 2009 r.  
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Marek Dybalski nie jest zatrudniony u Emitenta. Pracę wykonuje w 4Fin Corporate Finance sp. z o.o. 
w Warszawie przy ul. Mokotowskiej 48 lok. 207. Marek Dybalski wykonuje również pracę w Global Connect 
sp. z o.o. w Warszawie przy pl. Grzybowskim 10 lok. 31. 
 
Marek Dybalski posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentem Politechniki Łódzkiej. Posiada tytuł magistra 
inżyniera mechaniki. Ukończył również studia podyplomowe z zakresu zarządzania ze specjalnością zarządzania 
finansami i wiedzą o rynkach kapitałowych na Uniwersytecie Warszawskim. Ponadto ukończył kurs doradców 
inwestycyjnych oraz od 1994 roku posiada licencję maklera papierów wartościowych. Marek Dybalski posiada 
również tytuł MBA Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i University of Minnesota, a także uzyskany w 2005 
roku tytuł CFA (Chartered Financial Analyst).   
 
Przebieg kariery zawodowej Marka Dybalskiego przedstawiono poniżej: 
 

2009 – do chwili obecnej Global Connect sp. z o.o. – Wiceprezes Zarządu 
2008 – do chwili obecnej 4Fin Corporate Finance sp. z o.o. – członek Zarządu 
1998 – 2002 CAIB Investment Management S.A. – analityk finansowy 
1995 – 1998 Centrum Operacji Kapitałowych Banku Handlowego S.A. – analityk papierów 

wartościowych 
1992 – 1994 Alpex s.c. – współwłaściciel, odpowiedzialny za finanse 

 
Ponadto w okresie ostatnich pięciu lat Marek Dybalski pełnił następujące funkcje: 
 

2010 – do chwili obecnej Sunshine Garden S.A. – członek Rady Nadzorczej  
2010 – do chwili obecnej Industry Technologies S.A. – członek Rady Nadzorczej 
2009 – do chwili obecnej Telekomunikacja Bliżej S.A. – członek Rady Nadzorczej 
2008 – do chwili obecnej Novita S.A. – członek Rady Nadzorczej (od 07.05.2009 sekretarz Rady 

Nadzorczej) 
2007 – do chwili obecnej LST Capital S.A. – Przewodniczący Rady Nadzorczej 
2008 – do chwili obecnej 4Fin Corporate Finance sp. z o.o. – wspólnik 
2006 – do chwili obecnej Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. – członek Rady Nadzorczej 
2004 – do chwili obecnej Alma Market S.A. – członek Rady Nadzorczej 
2006 – 2008 W. Kruk S.A. – członek Rady Nadzorczej 
2005 – 2007 Fabryka Śrub w Łańcucie Śrubex S.A. – członek Rady Nadzorczej 
2004 – 2005 Lusatia S.A. – członek Rady Nadzorczej (poprzednik prawny Totmes Capital 

S.A., następnie  LST Capital S.A.) 
2003 – 2005 Zakłady Mięsne Duda S.A. – członek Rady Nadzorczej 

 
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Marek Dybalski nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta. 
Poza udziałami w spółce 4Fin Corporate Finance sp. z o.o. nie posiada innych akcji lub udziałów w spółkach 
kapitałowych. W okresie ostatnich 5 lat nie był wspólnikiem spółek osobowych. Ponadto, zważywszy na fakt, iż 
jest aktywnym inwestorem giełdowym, w ww. okresie posiadał nieznaczne pakiety akcji spółek publicznych, nie 
przekraczające 5% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów w żadnej z nich. Poza Emitentem nie prowadzi 
podstawowej działalności mającej dla niego istotne znaczenie. W ciągu ostatnich 5 lat nie został również skazany 
za przestępstwo oszustwa i nie pełnił funkcji członka organów administracyjnych osoby zarządzającej, osoby 
nadzorującej lub zarządzającej wyższego szczebla w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się 
w stanie upadłości lub likwidacji lub były kierowane przez zarząd komisaryczny. Nie przedstawiono mu oficjalnych 
oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym organizacji 
związkowych) oraz nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, 
zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta, lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub 
prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta w okresie poprzednich pięciu lat. 
 
Nie występują jakiekolwiek powiązania rodzinne pomiędzy Markiem Dybalskim a pozostałymi osobami pełniącymi 
funkcje w organach administracyjnych, zarządzających i nadzorczych Spółki. 
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Adam Purwin – Członek Rady Nadzorczej 
 
Adam Purwin jest członkiem Rady Nadzorczej Emitenta. Został powołany do Rady Nadzorczej obecnej kadencji 
z dniem 31 sierpnia 2009 r., na mocy uchwały WZA nr 19/31/08/2009 z dnia 31 sierpnia 2009 r.  
 
Adam Purwin nie jest zatrudniony u Emitenta. Pracę wykonuje w Powszechnej Kasie Oszczędności S.A. 
w Warszawie. Adam Purwin wykonuje również pracę w spółce Bułgarski Pocisk EOOD sp. z o.o. (Ltd). 
 
Adam Purwin ma wykształcenie wyższe. Jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada tytuł magistra 
prawa.  
 
Przebieg kariery zawodowej Adam Purwina przedstawiono poniżej: 
 

2009 – do chwili obecnej Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. – Kierwonik Zespołu 
Operacji Kapitałowych  

2008 – 2009 Layetana Developmnets Polska sp. z o.o. – Business Development Manager 
2003 – 2008 Bank Polska Kasa Opieki S.A. – Specjalista/Starszy Specjalista 
1999 – 2003 BRE BANK S.A. – Specjalista/Starszy Specjalista 

 
Ponadto w okresie ostatnich pięciu lat Adam Purwin pełnił następujące funkcje: 
 

2010 – obecnie Sopot Zdrój sp. z o.o. – członek Rady Nadzorczej 
2010 – obecnie  Centrum Majkowskiego sp. z o.o.  – członek Rady Nadzorczej 
2009 Centrum Finansowe Puławska sp z o.o. – członek Rady Nadzorczej 
2007 – obecnie Bułgarski Pocisk EOOD sp. z o.o. (Ltd) – Manager 

 
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Adam Purwin nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta. 
Poza udziałami w spółce Bułgarski Pocisk EOOD sp. z o.o. (Ltd) nie posiada innych akcji lub udziałów 
w spółkach kapitałowych. W okresie ostatnich 5 lat nie był wspólnikiem spółek osobowych. Ponadto, zważywszy 
na fakt, iż jest aktywnym inwestorem giełdowym, w ww. okresie posiadał nieznaczne pakiety akcji spółek 
publicznych, nie przekraczające 5% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów w żadnej z nich. Poza 
Emitentem nie prowadzi podstawowej działalności mającej dla niego istotne znaczenie. W ciągu ostatnich 5 lat 
nie został również skazany za przestępstwo oszustwa i nie pełnił funkcji członka organów administracyjnych 
osoby zarządzającej, osoby nadzorującej lub zarządzającej wyższego szczebla w podmiotach, które w okresie 
jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji lub były kierowane przez zarząd komisaryczny. Nie 
przedstawiono mu oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych 
(w tym organizacji związkowych) oraz nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów 
administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta, lub zakazu uczestniczenia 
w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta w okresie poprzednich pięciu lat. 
 
Nie występują jakiekolwiek powiązania rodzinne pomiędzy Adamem Purwinem a pozostałymi osobami pełniącymi 
funkcje w organach administracyjnych, zarządzających i nadzorczych Spółki. 
 
Andrzej Stanisław Stryjski – Członek Rady Nadzorczej 
 
Andrzej Stanisław Stryjski jest członkiem Rady Nadzorczej Emitenta. Został powołany do Rady Nadzorczej 
obecnej kadencji z dniem 31 sierpnia 2009 r., na mocy uchwały WZA nr 18/31/08/2009 z dnia 31 sierpnia 2009 r.  
 
Andrzej Stanisław Stryjski nie jest zatrudniony u Emitenta. Pracę wykonuje w Banku Zachodnim WBK S.A. przy 
pl. Władysława Andersa 5, 61-894 Poznań. 
 
Andrzej Stanisław Stryjski ma wykształcenie wyższe. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Ekonomicznej 
w Poznaniu. Posiada tytuł magistra ekonomii.  
 
Przebieg kariery zawodowej Andrzeja Stanisława Stryjskiego przedstawiono poniżej: 
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2001 – do chwili obecnej Bank Zachodni WBK S.A. – Dyrektor ds. Kredytów Zwiększonego Ryzyka, od 
2003 do 2009 r. – Zastępca Dyrektora Departamentu Kredytów Zwiększonego 
Ryzyka, do 2002 – Dyrektor Banku. 

1989 – 2001 Wielkopolski Bank Kredytowy S.A. – do 2001 Dyrektor Banku, do 1996 
Członek Zarządu Banku 

 
Ponadto w okresie ostatnich pięciu lat Andrzej Stanisław Stryjski pełnił następujące funkcje: 
 

2009 – do chwili obecnej Polski Koncern Mięsny Duda S.A. – członek Rady Nadzorczej 
 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Andrzej Stanisław Stryjski nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec 
Emitenta. Andrzej Stanisław Stryjski nie posiada i nie posiadał w okresie ostatnich 5 lat akcji lub udziałów 
w spółkach kapitałowych. W okresie ostatnich 5 lat nie był wspólnikiem spółek osobowych. Bank Zachodni WBK 
S.A., będący pracodawcą Andrzeja Stanisława Stryjskiego, świadczy na rzecz Emitenta usługi finansowe. 
W ciągu ostatnich 5 lat Andrzej Sławomir Stryjski nie został skazany za przestępstwo oszustwa i nie pełnił funkcji 
członka organów administracyjnych, osoby zarządzającej, osoby nadzorującej lub zarządzającej wyższego 
szczebla w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji lub były 
kierowane przez zarząd komisaryczny. Nie przedstawiono mu oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze 
strony organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym organizacji związkowych) oraz nie otrzymał sądowego 
zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek 
emitenta, lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta w okresie 
poprzednich pięciu lat. 
 
Nie występują jakiekolwiek powiązania rodzinne pomiędzy Andrzejem Stanisławem Stryjskim a pozostałymi 
osobami pełniącymi funkcje w organach administracyjnych, zarządzających i nadzorczych Spółki. 
 
 
Mariusz Piotr Cholewa  – Członek Rady Nadzorczej 
 
Mariusz Piotr Cholewa jest członkiem Rady Nadzorczej. Został powołany do Rady Nadzorczej obecnej kadencji 
z dniem 31 sierpnia 2009 r., na mocy uchwały WZA nr 16/31/08/2009 z dnia 31 sierpnia 2009 r.  
 
Mariusz Piotr Cholewa nie jest zatrudniony u Emitenta. Pracę wykonuje w Banku Handlowym S.A. w Warszawie, 
ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa. 
 
Mariusz Piotr Cholewa posiada wykształcenie wyższe. Ukończył Uniwersytet Gdański na Wydziale Zarządzania 
oraz studia podyplomowe w Gdańskiej Akademii Bankowej we współpracy z London Guildhall University na 
Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Posiada tytuł doktora nauk ekonomicznych.  
 
Przebieg kariery zawodowej Mariusza Piotra Cholewy przedstawiono poniżej: 
 

2005 – do chwili obecnej Handlowy – Inwestycje sp. z o.o. – Prezes Zarządu  
2007 – 2009  Bank Rozwoju Cukrownictwa S.A. – Prezes Zarządu 
2006 – do chwili obecnej Handlowy – Investments Sarl – członek Zarządu  
2006 – do chwili obecnej Handlowy Investments S.A. – członek Zarządu 
2006 – do chwili obecnej Towarzystwo Inwestorów Osiedla Viking II sp. z o.o. – wspólnik 
1998 – do chwili obecnej Bank Handlowy w Warszawie S.A. – Dyrektor w Departamencie Strategii, 

Dyrektor w Biurze Strategii, Dyrektor w Biurze Doradców Zarządu, Ekspert 
w Biurze Doradców Zarządu, Doradca Prezesa Zarządu,  

1995 – 2003 Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Katedra Ekonomiki 
Przedsiębiorstw – asystent 

1993 – 1998 Gdańska Akademia Bankowa przy Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową 
– Członek Zarządu, Koordynator i Kierownik ds. szkoleń z Bankowości 
Inwestycyjnej 

 
Ponadto w okresie ostatnich pięciu lat Mariusz Piotr Cholewa pełnił następujące funkcje: 
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2009 – do chwili obecnej Polski Koncern Mięsny Duda S.A. – członek Rady Nadzorczej 
2009 – do chwili obecnej  Bank Rozwoju Cukrownictwa S.A. w likwidacji – likwidator 
2007 –  2009  Polskie Towarzystwo Reasekuracji S.A. – członek Rady Nadzorczej 
2006 – do chwili obecnej  Handlowy – Leasing sp. z o.o. – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 
2006 – do chwili obecnej Elektromontaż Poznań S.A. – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 
2006 – do chwili obecnej Towarzystwo Inwestorów Osiedla Viking II sp. z o.o. – wspólnik 
2006 – 2008 NFI Magna Polonia – Przewodniczący Rady Nadzorczej 
2006 – 2007 Bank Rozwoju Cukrownictwa S.A. – członek Rady Nadzorczej  

 
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Mariusz Piotr Cholewa nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec 
Emitenta. Poza udziałami w spółce Towarzystwo Inwestorów Osiedla Viking II sp. z o.o. nie posiada innych akcji 
lub udziałów w spółkach kapitałowych. W okresie ostatnich 5 lat nie był wspólnikiem spółek osobowych. Nie 
prowadzi żadnej działalności poza Emitentem, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta. W ciągu ostatnich 5 
lat nie został również skazany za przestępstwo oszustwa.  
 
Od dnia 2 marca 2009 r. do chwili obecnej pan Mariusz Piotr Cholewa pełni funkcję likwidatora w spółce Bank 
Rozwoju Cukrownictwa S.A. w likwidacji. Postawienie ww. spółki w stan likwidacji nastąpiło na podstawie 
jednogłośnie podjętej uchwały Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku z dnia 2 marca 2009 roku (dobrowolna 
likwidacja na podstawie art. 156 a ustawy Prawo Bankowe). 
 
Pracodawca Pana Mariusza Piotra Cholewy, Bank Handlowy w Warszawie S.A. jest akcjonariuszem Emitenta 
posiadającym akcje stanowiące ok. 9% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i głosów na Walnym 
Zgromadzeniu Akcjonariuszy.  
 
Panu Mariuszowi Piotrowi Cholewie nie przedstawiono oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony 
organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym organizacji związkowych) oraz nie otrzymał on sądowego zakazu 
działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta, lub 
zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta w okresie poprzednich 
pięciu lat.  
 
Nie występują jakiekolwiek powiązania rodzinne pomiędzy Mariuszem Piotrem Cholewą a pozostałymi osobami 
pełniącymi funkcje w organach administracyjnych, zarządzających i nadzorczych Spółki. 
 
Jarosław Sławomir Tomczyk – Członek Rady Nadzorczej 
 
Jarosław Sławomir Tomczyk jest członkiem Rady Nadzorczej Emitenta. Został powołany do Rady Nadzorczej 
obecnej kadencji z dniem 31 sierpnia 2009 r., na mocy uchwały WZA nr 20/31/08/2009 z dnia 31 sierpnia 2009 r. 
 
Jarosław Sławomir Tomczyk nie jest zatrudniony u Emitenta. Pracę wykonuje pod adresem ul. Kocjana 1b m. 14, 
01-473 Warszawa. 
 
Jarosław Sławomir Tomczyk ma wykształcenie wyższe. Jest absolwentem Politechniki Lubelskiej. Posiada tytuł 
magistra inżyniera zarządzania. Posiada licencję Maklera Papierów Wartościowych. 
 
Przebieg kariery zawodowej Jarosława Sławomira Tomczyka przedstawiono poniżej: 
 

2009 – do chwili obecnej prowadzenie działalności gospodarczej, w tym świadczenie usług doradczych 
na rzecz Navigator Capital sp. z o.o.  

2009 – do chwili obecnej Dom Maklerski Navigator S.A. – makler  
2007 – 2009 Skyline Investment S.A. – członek Zarządu, Dyrektor Finansowy 
2007 – 2009  Skyline Development S.A. – członek Zarządu 
2000 – 2007  Powszechne Towarzystwo Emerytalne BANKOWY S.A. – Wicedyrektor Biura 

Inwestycji, Specjalista ds. Rynków Kapitałowych 
1999 – 2000  Arka – Invesco Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. – analityk  
1997 – 1999  Dom Maklerski BMT S.A. – analityk finansowy 
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1994 – 1997  Biuro Maklerskie BRE Brokers – analityk finansowy, makler 
 

Ponadto w okresie ostatnich pięciu lat Jarosław Sławomir Tomczyk pełnił następujące funkcje: 
 

2003-2006, 2007-2009, 
2009 – do chwili obecnej 

Polski Koncern Mięsny Duda S.A. – członek Rady Nadzorczej 

2008 – 2009 Skyline Interim Management sp. z o.o.– członek Rady Nadzorczej 
2007 – 2009  Konsorcjum Stali S.A. – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 
2007 – 2009  Skyline Teleinfo S.A. – członek Rady Nadzorczej 
2007 – 2009  Skyline Bio sp. z o.o. – członek Rady Nadzorczej 
  

 
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Jarosław Sławomir Tomczyk nie prowadzi działalności konkurencyjnej 
wobec Emitenta. Jarosław Sławomir Tomczyk oświadczył, iż prowadzi działalność gospodarczą, jako osoba 
fizyczna, w zakresie doradztwa gospodarczego, która nie ma istotnego znaczenia dla Emitenta. Poza akcjami 
w spółce Skyline Investment S.A. oraz PGE S.A. (w ilości nie powodującej przekroczenia 1% udziału w kapitale 
zakładowym lub głosach na Walnym Zgromadzeniu ww. spółek) nie posiada innych akcji lub udziałów w spółkach 
kapitałowych. W okresie ostatnich pięciu lat nie był wspólnikiem spółek osobowych. Nie prowadzi żadnej 
działalności poza Emitentem, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta. W ciągu ostatnich 5 lat nie został 
również skazany za przestępstwo oszustwa i nie pełnił funkcji członka organów administracyjnych, osoby 
zarządzającej, osoby nadzorującej lub zarządzającej wyższego szczebla w podmiotach, które w okresie jego 
kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji, lub były kierowane przez zarząd komisaryczny. Nie 
przedstawiono mu oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych 
(w tym organizacji związkowych) oraz nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów 
administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta, lub zakazu uczestniczenia 
w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta w okresie poprzednich pięciu lat.  
 
Nie występują jakiekolwiek powiązania rodzinne pomiędzy Jarosławem Sławomirem Tomczykiem a pozostałymi 
osobami pełniącymi funkcje w organach administracyjnych, zarządzających i nadzorczych Spółki. 
 
Mariusz Maria Piskorski – Członek Rady Nadzorczej 
 
Mariusz Maria Piskorski jest członkiem Rady Nadzorczej Emitenta. Mariusz Maria Piskorski został powołany do 
Rady Nadzorczej obecnej kadencji z dniem 31 sierpnia 2009 r., na mocy uchwały WZA nr 21/31/08/2009 z dnia 
31 sierpnia 2009 r.  
 
Mariusz Maria Piskorski nie jest zatrudniony u Emitenta. Pracę wykonuje w IPOPEMA Securities S.A. oraz Domie 
Inwestycyjnym IPOPEMA Securities S.A. w Warszawie przy ul. Waliców 11. 
 
Mariusz Maria Piskorski ma wykształcenie wyższe. Ukończył Finanse i Bankowość w Szkole Głównej Handlowej. 
Posiada tytuł magistra. Odbył liczne szkolenia z zakresu finansów przedsiębiorstw, w tym wycen, fuzji i przejęć. 
 
Przebieg kariery zawodowej Mariusza Marii Piskorskiego przedstawiono poniżej: 
 

2005 – do chwili obecnej 
IPOPEMA Securities S.A. – Wiceprezes Zarządu, odpowiedzialny za 
nadzorowanie projektów związanych z realizacją usług bankowości 
inwestycyjnej, w tym ofert publicznych 

2003 – 2007 Dom Inwestycyjny IPOPEMA Securities S.A. – Dyrektor ds. Transakcji 
Publicznych 

2003 BRE Corporate Finance S.A. – manager  
1998 –2003 Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. – Kierownik Wydziału Przygotowania Emisji 

w Departamencie Rynku Pierwotnego 
1998 –1999 BRE Bank S.A. – Biuro Maklerskie BRE Brokers – Kierownik Projektu 
1997 –1998  Polski Bank Rozwoju S.A. (Oddział Dom Inwestycyjny) – starszy ekspert 
1996 –1997  BIG Finance sp. z o.o. – konsultant  
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Ponadto w okresie ostatnich pięciu lat Mariusz Maria Piskorski pełnił następujące funkcje: 
 

2009 – do chwili obecnej  Polski Koncern Mięsny Duda S.A. – członek Rady Nadzorczej 
2008 – do chwili obecnej  MJM Inwestycje Piskorski s.k.a. – komplementariusz i akcjonariusz 
2007 – do chwili obecnej IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. – członek Rady 

Nadzorczej 
2005 –2006 JASAN sp. z o.o. – członek Rady Nadzorczej 
2004 –2007  Hygienika S.A. – członek Rady Nadzorczej 

 
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Mariusz Maria Piskorski pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu spółki 
IPOPEMA Securities S.A., która świadczyła i nadal świadczy usługi doradztwa finansowego i transakcyjnego dla 
Emitenta. Zważywszy na fakt, iż jest aktywnym inwestorem giełdowym, w okresie ostatnich 5 lat posiadał 
nieznaczne pakiety akcji spółek publicznych, nie przekraczające 5% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów 
w żadnej z nich. Ponadto posiadał również udziały w spółce EL2 sp. z o.o. w liczbie, która nie powodowała 
przekroczenia 5% udziału w kapitale zakładowym lub głosach na zgromadzeniu wspólników tej spółki. Jest 
akcjonariuszem oraz komplementariuszem spółki MJM Inwestycje Piskorski s.k.a. Nie prowadzi żadnej 
działalności poza Emitentem, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta. W ciągu ostatnich 5 lat nie został 
również skazany za przestępstwo oszustwa i nie pełnił funkcji członka organów administracyjnych, osoby 
zarządzającej, osoby nadzorującej lub zarządzającej wyższego szczebla w podmiotach, które w okresie jego 
kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji lub były kierowane przez zarząd komisaryczny. Nie 
przedstawiono mu oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych 
(w tym organizacji związkowych) oraz nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów 
administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta, lub zakazu uczestniczenia 
w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta w okresie poprzednich pięciu lat.  
 
Nie występują jakiekolwiek powiązania rodzinne pomiędzy Mariuszem Marią Piskorskim a pozostałymi osobami 
pełniącymi funkcje w organach administracyjnych, zarządzających i nadzorczych Spółki. 
 
Jarosław Dubiński – Członek Rady Nadzorczej 
 
Jarosław Dubiński jest członkiem Rady Nadzorczej Emitenta. Jarosław Dubiński został powołany do Rady 
Nadzorczej obecnej kadencji z dniem 31 sierpnia 2009 r., na mocy uchwały WZA nr 13/31/08/2009 z dnia 31 
sierpnia 2009 r.  
 
Jarosław Dubiński nie jest zatrudniony u Emitenta. Jarosław Dubiński jest wspólnikiem Kancelarii Prawnej Vogel, 
Dubiński i Wspólnicy spółka komandytowa, ul. Zielna 37, Warszawa. 
 
Jarosław Dubiński ma wykształcenie wyższe. Jest absolwentem Uniwesrytetu Warszawskiego. Posiada tytuł 
magistra prawa – dyplom z wyróżnieniem. Jarosław Dubiński jest radcą prawnym w Okręgowej Izbie Radców 
Prawnych w Warszawie. Jarosław Dubiński był uczestnikiem seminarium doktoranckiego w Zakładzie 
Postępowania Cywilnego Instytutu Prawa Cywilnego Uniwersytetu Warszawskiego oraz doktorantem  w Instytucie 
Nauk Prawnych Polskiej Akademii  Nauk – prawo ubezpieczeniowe. 
 
Przebieg kariery zawodowej Jarosława Dubińskiego przedstawiono poniżej: 
 

Od 2007 do chwili obecnej 
 

Kancelaria Prawna Vogel, Dubiński i Wspólnicy Spółka Komandytowa – główny 
wspólnik 

1995 – 2007   
 

Kancelaria Prawna Vogel, Makulec i Zaborowski, a następnie Kancelaria 
Prawna Vogel Zaborowski Dubiński – wspólnik  

1993 –1995 Kancelaria Prawna Vogel, Makulec i Zaborowski – doradca prawny  
 

Ponadto w okresie ostatnich pięciu lat Jarosław Dubiński pełnił następujące funkcje: 
 

2002 – do chwili obecnej SERWIS FINANSOWY sp. z o.o. w likwidacji – likwidator 
2004 – do chwili obecnej INVESCO SERVICES sp. z o.o.  w likwidacji – likwidator 
2007 – do chwili obecnej Kancelaria Prawna Vogel Dubiński i Wspólnicy Sp. k. – komplementariusz 
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2009 – do chwili obecnej MCI CAPITAL TFI S.A. – członek Rady Nadzorczej 
2008 – do chwili obecnej JMD sp. z o.o. – członek Zarządu 
2004 – do chwili obecnej INVESCO POLSKA sp. z o.o. – członek Zarządu 
2002 – do chwili obecnej FINSERV sp. z o.o. – Prezes Zarządu 
2008 – 2009 ECM FINANSE TFI S.A. – członek Rady Nadzorczej 
2002 – 2006 BRE WEALTH MANAGEMENT S.A. – członek Rady Nadzorczej 

 
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Jarosław Dubiński nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec 
Emitenta. Nie posiada innych akcji lub udziałów w spółkach kapitałowych. W okresie ostatnich 5 lat nie był 
wspólnikiem spółek kapitałowych, z wyjątkiem spółki JMD sp. z o.o., SKARBIEC MIESZKANIOWY sp. z o.o. 
W okresie ostatnich 5 lat nie był wspólnikiem spółek osobowych, z wyjątkiem Vogel, Dubiński i Wspólnicy sp.k., 
w której jest komplemtariuszem. Nie prowadzi żadnej działalności poza Emitentem, która miałaby istotne 
znaczenie dla Emitenta. W ciągu ostatnich 5 lat nie został również skazany za przestępstwo oszustwa i nie pełnił 
funkcji członka organów administracyjnych, osoby zarządzającej, osoby nadzorującej lub zarządzającej 
wyższego szczebla w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji. Nie 
przedstawiono mu oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych 
(w tym organizacji związkowych) oraz nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów 
administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta, lub zakazu uczestniczenia 
w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta w okresie poprzednich pięciu lat.  
 
Nie występują jakiekolwiek powiązania rodzinne pomiędzy Jarosłwem Dubińskim a pozostałymi osobami 
pełniącymi funkcje w organach administracyjnych, zarządzających i nadzorczych Spółki. 
  

13.2 Informacje na temat konfliktu interesów w organach administracyjnych, 
zarządzających i nadzorczych oraz wśród osób zarządzających wyższego 
szczebla 

13.2.1.  Konflikt interesów  
 
Emitentowi nie są znane potencjalne konflikty interesów u członków Zarządu, członków Rady Nadzorczej oraz 
wśród osób zarządzających wyższego szczebla pomiędzy ich obowiązkami wobec Emitenta a ich prywatnymi 
interesami lub innymi obowiązkami.  
 
Zwraca się uwagę, że następujący członkowie Rady Nadzorczej Emitenta: 
Maksymilian Kostrzewa – Przewodniczący Rady Nadzorczej, 
Jacek Baranek – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, 
Michał Paweł Popiołek – Przewodniczący Rady Nadzorczej, 
Adam Purwin – członek Rady Nadzorczej, 
Andrzej Stanisław Stryjski – członek Rady Nadzorczej, 
Mariusz Cholewa – członek Rady Nadzorczej  
zostali powołani w związku z wykonaniem planu naprawczego opisanego w pkt 7.14. Prospektu. Obecni 
członkowie Rady Nadzorczej w przeważającej większości są przedstawicielami banków, będących jednocześnie 
wierzycielami Emitenta. Może to prowadzić do sytuacji, w której interesy członków Rady Nadzorczej Emitenta 
będą  konfliktowały z interesami banków reprezentowanych przez tych członków Rady Nadzorczej Emitenta.    
 
Zwraca się uwagę, że pomiędzy niektórymi członkami Zarządu oraz prokurentami Emitenta występują 
następujące powiązania:  
(1) Maciej Duda – Prezes Zarządu, jest bratem Bogny Dudy-Jankowiak, pełniącej funkcję Wiceprezesa Zarządu, 

oraz Marcina Dudy, pełniącego funkcję prokurenta Emitenta. Ponadto Maciej Duda jest mężem Darii Dudy 
oraz szwagrem Dariusza Jankowiaka, pełniących funkcje prokurentów Emitenta; 
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(2) Bogna Duda-Jankowiak – Wiceprezes Zarządu, jest siostrą Macieja Dudy, pełniącego funkcję Prezesa 
Zarządu, a także Marcina Dudy, pełniącego funkcję prokurenta Emitenta. Ponadto Bogna Duda-Jankowiak 
jest bratową Darii Dudy oraz żoną Dariusza Jankowiaka, pełniących funkcje prokurentów Emitenta. 

Nie można wykluczyć zaistnienia konfliktu interesów ww. członków Zarządu oraz interesów Emitenta, co mogłoby 
negatywnie wpływać na podejmowane przez Zarząd decyzje istotne dla działalności Emitenta. 
 

13.2.2.  Umowy zawarte odnośnie powołania członków organów 
 
Zgodnie z planem naprawczym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 31 sierpnia 2009 r. 
powołało nowych członków Rady Nadzorczej wskazanych w planie naprawczym, zaś Rada Nadzorcza w dniu 
7 września 2009 r. powołała do dotychczasowego składu Zarządu Pana Dariusza Formelę na funkcję członka 
Zarządu.    

13.2.3.  Uzgodnione ograniczenia w zbywaniu akcji Emitenta 
 
Według wiedzy Emitenta pomiędzy akcjonariuszami Emitenta nie zostały uzgodnione żadne ograniczenia 
w zakresie zbycia w określonym czasie akcji Emitenta, znajdujących się w ich posiadaniu.  
 
Zwraca się jednak uwagę, że zgodnie z umową opcji call z dnia 24 lipca 2009 r., zawartą pomiędzy Maciejem 
Dudą, Darią Dudą oraz Bogną Dudą-Jankowiak (zwanymi dalej „Członkami Rodziny Duda”) a PKO Bank Polski 
S.A., Kredyt Bank S.A., Bank Zachodni WBK S.A., BRE Bank S.A., ING Bank Śląski S.A., Bank Handlowy S.A. 
(zwanymi dalej „Banki Wierzyciele”) Banki Wierzyciele nie mogą zbyć Akcji Serii I do dnia 31 grudnia 2012 roku.   

13.3. Wynagrodzenie i inne świadczenia za ostatni pełny rok obrotowy 
w odniesieniu do członków organów administracyjnych, zarządzających 
i nadzorczych oraz osób zarządzających wyższego szczebla 

13.3.1. Zarząd 
 
Wysokość wynagrodzenia wypłaconego członkom Zarządu w  roku obrotowym 2009 przedstawia poniższa 
tabela: 
 

Lp. Imię i Nazwisko Funkcja 
Wysokość wypłaconego wynagrodzenia 

brutto  
(PLN) 

1. Maciej Duda Prezes Zarządu 

261.290,32 kontrakt menedżerski
545.487,47 umowa o pracę,  

36 000 z tytułu pełnienia funkcji członka Rady 
Nadzorczej CM Makton S.A. 

2. Bogna Duda-Jankowiak Wiceprezes Zarządu 
420.000,00,   

2 500 z tytułu pełnienia funkcji członka Rady 
Nadzorczej CM Makton S.A. 

3. Roman Miler Wiceprezes Zarządu 
417.983,33 

30 000 z tytułu pełnienia funkcji członka Rady 
Nadzorczej CM Makton S.A. 

4. Rafał Oleszak Wiceprezes Zarządu 
418.599,17 

30 000 z tytułu pełnienia funkcji członka Rady 
Nadzorczej CM Makton S.A. 

5.  Dariusz Formela Wiceprezes Zarządu 
131.829,88,  

2 500 z tytułu pełnienia funkcji członka Rady 
Nadzorczej CM Makton S.A. 

 
Ponadto członkom Zarządu Emitenta przyznano w roku 2009 następujące świadczenia niepieniężne: 
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L.p. Imię i Nazwisko Funkcja 

Wartość świadczeń brutto (PLN) – 
użytkowanie samochodu służbowego do 

celów prywatnych 
1. Maciej Duda Prezes Zarządu 10.452,00 
2. Bogna Duda-Jankowiak Wiceprezes Zarządu 5.226,00 
3. Roman Miler Wiceprezes Zarządu 4.181,00 
4. Rafał Oleszak Wiceprezes Zarządu 4.181,00 
5. Dariusz Formela Wiceprezes Zarządu 2.220,00 

Źródło: Emitent 
 
Poza Akcjami Serii F objętymi przez Romana Milera oraz Rafała Oleszaka w liczbie wskazanej w pkt 15.5.3. 
Prospektu w ramach programu motywacyjnego opisanego w pkt 7.2.11. oraz 10.1.2. Prospektu, członkom 
Zarządu nie przyznano w roku obrotowym 2008 innych świadczeń.  

13.3.2. Rada Nadzorcza 
Wysokość wynagrodzenia wypłaconego członkom Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2009 przedstawia 
poniższa tabela: 
 

Lp. Imię i Nazwisko Funkcja 
Wysokość wypłaconego 

wynagrodzenia brutto 
(PLN) 

1. Maksymilian Kostrzewa Przewodniczący Rady Nadzorczej 12.000,00 

2. Jacek Baranek Wiceprzewodniczący RN 0 

3. Michał Popiołek Członek Rady Nadzorczej 8.000,00 

4. Mariusz Cholewa Członek Rady Nadzorczej 8.000,00 

5. Adam Purwin Członek Rady Nadzorczej 8.000,00 

6. Andrzej Stryjski Członek Rady Nadzorczej 0 

7. Marek Dybalski Członek Rady Nadzorczej 23.134,00 

8. Jarosław Tomczyk Członek Rady Nadzorczej 12.000,00 
9. Mariusz Piskorski Członek Rady Nadzorczej 8.000,00 
10. Jarosław Dubiński Członek Rady Nadzorczej 8.000,00 

 
Członkom Rady Nadzorczej nie przyznano w  roku obrotowym 2009 innych świadczeń, w tym przez spółki 
z Grupy Kapitałowej Emitenta. 

13.3.3. Ogólna kwota wydzielona lub zgromadzona przez Emitenta lub jego podmioty 
zależne na świadczenia rentowe, emerytalne lub podobne świadczenia 
 
Emitent utworzył rezerwę na odprawy emerytalne, która na dzień zatwierdzenia Prospektu wynosi 100.987,59 zł.  
 
Emitent nie posiada kwot zgromadzonych bądź wydzielonych na świadczenia rentowe lub inne podobne 
świadczenia. 
 
Poniżej zostały wymienione spółki z Grupy Kapitałowej, które utworzyły rezerwę na odprawy emerytalne: 
 
- CM Makton S.A. – 112.000 zł, 
- Stół Polski sp. z o.o. –  189.941 zł,  
- Hunter Wild sp. z o.o. – 5.000 zł. 
 
Pozostałe spółki z Grupy Kapitałowej nie posiadają kwot zgromadzonych na świadczenia rentowe, emerytalne 
lub podobne świadczenia. 
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13.4. Praktyki organu administracyjnego, zarządzającego i nadzorującego 

13.4.1. Data zakończenia obecnej kadencji oraz okres, przez jaki członkowie organów 
administracyjnych, zarządzających i nadzorczych sprawowali te funkcje 
 
Informacje dotyczące daty rozpoczęcia i zakończenia obecnej kadencji oraz daty wygaśnięcia mandatu 
w odniesieniu do poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej zostały przedstawione w poniższej tabeli: 
 
Lp. Imię i nazwisko Funkcja Data powołania Data zakończenia 

kadencji 
Data wygaśnięcia 
mandatu 

1. Maciej Duda* Prezes Zarządu 20.01.2009 20.01.2012 Dzień odbycia WZA 
zatwierdzającego 

sprawozdanie 
finansowe  

za rok obrotowy 2011 
2. Bogna Duda-

Jankowiak* 
Wiceprezes Zarządu 20.01.2009 20.01.2012 Dzień odbycia WZA 

zatwierdzającego 
sprawozdanie 

finansowe  
za rok obrotowy 2011 

3. Roman Miler* Wiceprezes Zarządu 20.01.2009 20.01.2012 Dzień odbycia WZA 
zatwierdzającego 

sprawozdanie 
finansowe  

za rok obrotowy 2011 
4.  

Rafał Oleszak* 
 

Wiceprezes Zarządu 20.01.2009 20.01.2012 Dzień odbycia WZA 
zatwierdzającego 

sprawozdanie finansowe  
za rok obrotowy 2011 

5. Dariusz Formela Członek Zarządu 7.09.2009 20.01.2012 Dzień odbycia WZA 
zatwierdzającego 

sprawozdanie 
finansowe  

za rok obrotowy 2011 
6. Maksymilian 

Kostrzewa 
Przewodniczący Rady 

Nadzorczej 
31.08.2009 31.08.2012 Dzień odbycia WZA 

zatwierdzającego 
sprawozdanie 

finansowe  
za rok obrotowy 2012* 

7. Jacek Baranek Wiceprzewodniczący 
RN 

31.08.2009 31.08.2012 Dzień odbycia WZA 
zatwierdzającego 

sprawozdanie 
finansowe  

za rok obrotowy 2012 
8. Michał Popiołek Członek Rady 

Nadzorczej 
31.08.2009 31.08.2012 Dzień odbycia WZA 

zatwierdzającego 
sprawozdanie 

finansowe  
za rok obrotowy 2012 

9. Mariusz Cholewa Członek Rady 
Nadzorczej 

31.08.2009 31.08.2012 Dzień odbycia WZA 
zatwierdzającego 

sprawozdanie 
finansowe  

za rok obrotowy 2012 
10. Adam Purwin Członek Rady 

Nadzorczej 
31.08.2009 31.08.2012 Dzień odbycia WZA 

zatwierdzającego 
sprawozdanie 

finansowe  
za rok obrotowy 2012 

11. Andrzej Stryjski Członek Rady 
Nadzorczej 

31.08.2009 31.08.2012 Dzień odbycia WZA 
zatwierdzającego 

sprawozdanie 
finansowe  

za rok obrotowy 2012 
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12. Marek Dybalski Członek Rady 
Nadzorczej 

31.08.2009 31.08.2012 Dzień odbycia WZA 
zatwierdzającego 

sprawozdanie 
finansowe  

za rok obrotowy 2012 
13. Jarosław Tomczyk Członek Rady 

Nadzorczej 
31.08.2009 31.08.2012 Dzień odbycia WZA 

zatwierdzającego 
sprawozdanie 

finansowe  
za rok obrotowy 2012 

14. Mariusz Piskorski Członek Rady 
Nadzorczej 

31.08.2009 31.08.2012 Dzień odbycia WZA 
zatwierdzającego 

sprawozdanie finans. 
za rok obrotowy 2012 

15. Jarosław Dubiński Członek Rady 
Nadzorczej 

31.08.2009 31.08.2012 Dzień odbycia WZA 
zatwierdzającego 

sprawozdanie 
finansowe  

za rok obrotowy 2012 
*daty, w których ww. osoby pełniły funkcje w organach Emitenta zostały wskazane w pkt 13.1.1. Prospektu 
 
Członkom Rady Nadzorczej nie przyznano w roku obrotowym 2008 innych świadczeń. 
 

13.4.2. Informacje o umowach o świadczenie usług członków organów administracyjnych, 
zarządzających i nadzorujących z Emitentem lub którymkolwiek z jego podmiotów 
zależnych, określających świadczenia wypłacane w chwili rozwiązania stosunku 
pracy 

 
Prezes Zarządu Pan Maciej Duda zawarł z Emitentem kontrakt menedżerski na świadczenie usług zarządzania. 
W przypadku rozwiązania powyższego kontraktu Maciejowi Dudzie przysługuje odprawa pieniężna równa kwocie 
odpowiadającej 12-krotnej wysokości wynagrodzenia zasadniczego bez uwzględnienia jakiejkolwiek premii, 
w przypadku gdy: 
 
a) Maciej Duda złoży oświadczenie o rezygnacji z funkcji członka Zarządu Emitenta zgodnie z Kontraktem 

Menedżerskim opisanym w pkt 15.5.4. ppkt 1. Prospektu i złoży oświadczenie o rozwiązaniu Kontraktu 
Menedżerskiego,  

 
b) zostanie podjęta przez Radę Nadzorczą lub Walne Zgromadzenie Emitenta uchwała o odwołaniu Macieja 

Dudy z Zarządu Emitenta i Maciej Duda złoży zgodnie z Kontraktem Menedżerskim opisanym w pkt 
15.5.4. ppkt 1. Prospektu oświadczenie o rozwiązaniu Kontraktu Menedżerskiego, 
 

c) Emitent złoży oświadczenie o rozwiązaniu Kontraktu Menedżerskiego opisanego w pkt 15.5.4. ppkt 1. 
Prospektu, mimo niezaistnienia żadnej z sytuacji określonych w § 261 ust. 2 statutu Emitenta. 

 
Pan Maciej Duda zobowiązany jest do niepodejmowania działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, w okresie 
roku od dnia następującego po dniu rozwiązania niniejszego kontraktu. Tytułem odszkodowania, w okresie 
zakazu konkurencji, Maciejowi Dudzie przysługuje odszkodowanie w wysokości równej 100% średniego 
miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego otrzymywanego przed dniem ustania powyższego kontraktu przez 
okres odpowiadający okresowi obowiązywania zakazu konkurencji. 
 
Pozostali członkowie Zarządu są zatrudnieni przez Emitenta na podstawie umów o pracę. W przypadku 
rozwiązania umowy o pracę członkowi Zarządu przysługuje odprawa pieniężna równa kwocie odpowiadającej  
12-krotnej wysokości wynagrodzenia zasadniczego bez uwzględnienia jakiejkolwiek premii, w przypadku gdy: 

 
a) członek Zarządu złoży oświadczenie o rezygnacji z funkcji członka Zarządu Emitenta zgodnie z umową 

o pracę opisaną w pkt 15.5.4. Prospektu i złoży oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę,  
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b) zostanie podjęta przez Radę Nadzorczą lub Walne Zgromadzenie Emitenta uchwała o odwołaniu członka 
Zarządu Emitenta i członek Zarządu złoży zgodnie z umową o pracę opisaną w pkt 15.5.4. Prospektu 
oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę, 

 
c) Emitent złoży oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę opisanej w pkt 15.5.4. Prospektu, mimo 

niezaistnienia żadnej z sytuacji określonych w § 261 ust. 2 statutu Emitenta. 
 
Członkowie Zarządu zawarli z Emitentem umowę o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy, stosownie do 
której zobowiązani są do niepodejmowania działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, w okresie roku od dnia 
następującego po dniu rozwiązania stosunku pracy. Tytułem odszkodowania, w okresie zakazu konkurencji, 
członkom Zarządu przysługuje odszkodowanie w wysokości równej 100% średniego miesięcznego 
wynagrodzenia zasadniczego otrzymywanego przed dniem ustania stosunku pracy przez okres odpowiadający 
okresowi obowiązywania zakazu konkurencji. 
 
Członkowie Rady Nadzorczej nie są zatrudnieni przez Emitenta. 
 

13.4.3. Informacje o komisji ds. audytu i komisji ds. wynagrodzeń Emitenta, dane członków 
danej komisji oraz zasad funkcjonowania tych komisji  
 
W ramach Rady Nadzorczej Emitenta funkcjonuje komisja ds. audytu, powołana na podstawie uchwały Rady 
Nadzorczej nr 2/20/10/2009 z dnia 20 października 2009 r. Zgodnie z ww. uchwałą Rady Nadzorczej komisja ds. 
audytu składa się z 4 (czterech) członków Rady Nadzorczej. W skład komisji ds. audytu powołano: 
 

a) Pana Jarosława Tomczyka – Przewodniczący komisji ds. audytu (członek niezależny 
posiadający kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości), 

b) Pana Mariusza Piskorskiego – członek komisji, 
c) Pana Adama Purwina – członek komisji, 
d) Pana Mariusza Cholewę – członek komisji. 
 

Komisja ds. audytu działa na zasadach i w sposób przewidziany przepisami prawa oraz treścią „Dobrych Praktyk 
Spółek Notowanych na GPW”. 
 
W ramach Rady Nadzorczej Emitenta nie funkcjonuje komisja ds. wynagrodzeń.  

13.4.4. Oświadczenie na temat stosowania przez Emitenta procedur ładu korporacyjnego 
 
Emitent przestrzega wszystkich zasad ładu korporacyjnego, określonych w Zasadach Dobrych Praktyk Spółek 
Notowanych na GPW. 
 

14 Znaczni akcjonariusze 

14.1 Informacje na temat osób innych niż członkowie organów administracyjnych, 
zarządzających i nadzorczych, które w sposób bezpośredni lub pośredni 
mają udziały w kapitale Emitenta lub prawa głosu podlegające zgłoszeniu na 
mocy prawa krajowego Emitenta 
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Lp. Akcjonariusz Liczba akcji 
Udział

 w kapitale 
zakładowym (%) 

Liczba głosów 
Udział 

w ogólnej liczbie 
głosów (%) 

1. ING Bank Śląski S.A. 36 199 232 15,98 36 199 232 15,98 

2. Kredyt Bank S.A. 35 505 179 15,68 35 505 179 15,68 

3. PKO BP S.A. 22 109 061 9,76 22 109 061 9,76 

4. Bank Handlowy w Warszawie S.A. 20 369 538 8,99 20 369 538 8,99 

5. BRE Bank S.A. 13 576 864 5,99 13 576 864 5,99 

Źródło: Emitent 

14.2 Informacje o innych prawach głosu w odniesieniu do Emitenta 
 
Akcjonariusze Emitenta nie posiadają innych praw głosu niż związane z akcjami określonymi w punkcie 11.3. 
Prospektu.  

14.3 Wskazanie podmiotu dominującego wobec Emitenta lub podmiotu 
sprawującego kontrolę nad Emitentem 

 
Wobec Emitenta nie występuje podmiot dominujący ani podmiot sprawujący nad nim kontrolę. 

14.4 Opis wszelkich znanych Emitentowi ustaleń, których realizacja w przyszłości 
może spowodować zmiany w sposobie kontroli Emitenta 

 
Zwraca się uwagę inwestorów, że na podstawie umowy Buy-Back opisanej w pkt 8.1.1. (2) Prospektu Emitent 
uprawniony jest do odpłatnego nabycia Akcji Serii I w celu ich dobrowolnego umorzenia. W przypadku wykonania 
ww. uprawnienia w odniesieniu do wszystkich 129.122.590 Akcji Serii I, znaczni akcjonariusze (opisani w pkt 14. 
Prospektu), posiadający na datę zatwierdzenia Prospektu łącznie powyżej 50% akcji Emitenta i ogólnej liczby 
głosów na WZA (tj. banki kredytodawcy), utraciliby kontrolę nad Emitentem. 
 
Ponadto w razie objęcia przez Macieja Dudę lub podmiot przez niego wskazany Akcji Serii J w ramach emisji 
prywatnej, warunkującej wejście w życie umowy Buy-Back, łączny udział członków rodziny Duda lub ich 
podmiotów powiązanych w ogólnej liczbie głosów na WZA mógłby przekroczyć 15%, co w razie realizacji 
umorzenia Akcji Serii I, o którym mowa powyżej, a także braku innych znacznych akcjonariuszy, co w razie 
spełnienia się warunków wskazanych w akapicie powyżej mogłoby powodować uzyskanie przez członków 
rodziny Duda większości głosów na WZA i ograniczenie wpływu inwestorów na działalność Emitenta. 
 
Zgodnie z umową opcji call z dnia 24 lipca 2009 r., zawartą pomiędzy Maciejem Dudą, Darią Dudą oraz Bogną 
Dudą-Jankowiak a PKO Bank Polski S.A., Kredyt Bank S.A., Bank Zachodni WBK S.A., BRE Bank S.A., ING 
Bank Śląski S.A., Bank Handlowy S.A., opisaną w pkt 7.2.10. i 7.2.14. Prospektu, ww. członkom rodziny Duda 
przysługuje do końca 2012 roku prawo odkupu Akcji Serii I od wskazanych powyżej banków. W przypadku 
wykonania ww. uprawnienia w odniesieniu do wszystkich 129.122.590 Akcji Serii I udział członków rodziny Duda 
w ogólnej liczbie głosów przekraczałby 50%, co mogłoby powodować uzyskanie przez członków rodziny Duda 
większości głosów na WZA i ograniczenie wpływu inwestorów na działalność Emitenta. 
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15 Transakcje z podmiotami powiązanymi  
Na dzień zatwierdzenia Prospektu stan nierozliczonych należności z podmiotami powiązanymi, przysługującymi 
Emitentowi, wynosi 33.145.000,00 zł*. Ponadto na tę datę stan pożyczek udzielonych podmiotom powiązanym 
wynosi 51.733.141,80 zł*. 
 
Emitent utworzył odpisy na nierozliczone należności z podmiotami powiązanymi, których wysokość na dzień 
zatwierdzenia Prospektu wynosi 9.109.770,90 złotych.  
 
Ponadto Emitent utworzył dodatkowo odpisy na nierozliczone należności z tytułu pożyczek udzielonych 
podmiotom powiązanym, których wysokość na dzień zatwierdzenia Prospektu wynosi 31.786.305,73 złotych. 
 
Poniżej przedstawiono opis transakcji z podmiotami powiązanymi w rozumieniu MSR 24, według stanu na dzień 
zatwierdzenia Prospektu. W opinii Emitenta transakcje te zostały zawarte na warunkach rynkowych. 
 
Poniżej przedstawiono wykaz powiązań Emitenta z podmiotami powiązanymi, innymi niż spółki z Grupy 
Kapitałowej. 
 

 Delmar s.c. – powiązana z Emitentem w ten sposób, że umowa tej spółki została zawarta przez następujące 
osoby: 
- Macieja Dudę – Prezesa Zarządu Emitenta, 
- Bognę Dudę-Jankowiak – Wiceprezesa Zarządu Emitenta, 
- Marcina Dudę – prokurenta Emitenta, brata osób wymienionych powyżej, 
- Dariusza Jankowiaka – prokurenta Emitenta, męża Bogny Dudy-Jankowiak, 
- Marka Dudę – ojca Macieja Dudy, Bogny Dudy-Jankowiak oraz Marcina Dudy; 

 
 DUDA Watin S.A. – powiązana z Emitentem w ten sposób, że: 
- Marcin Duda – prokurent Emitenta, brat Macieja Dudy oraz Bogny Dudy-Jankowiak posiada 3000 akcji 
o łącznej wartości 3 000 000 zł, 
- Maciej Duda – Prezes Zarządu Emitenta, jest członkiem Rady Nadzorczej, 
- Dariusz Jankowiak – prokurent Emitenta oraz mąż Bogny Dudy-Jankowiak, jest członkiem Rady Nadzorczej; 

 
 DM IDM S.A. – powiązana z Emitentem w ten sposób, że Rafał Abratański, będący przewodniczącym Rady 
Nadzorczej Emitenta, był jednocześnie Wiceprezesem Zarządu tej spółki do dnia 31 sierpnia 2009 roku; 
obecnie – wyłącznie animator spółki;  

 
 RAWI MET sp. z o. o. – powiązana z Emitentem w ten sposób, że wspólnikiem tej spółki oraz Prezesem jej 
Zarządu jest Dariusz Jankowiak – prokurent Emitenta, posiadający 1000 udziałów w łącznej wysokości 
1 000 000 złotych;    

 
 Maciej Duda – Prezes Zarządu Emitenta; 

 
 Roman Miler – Wiceprezes Zarządu; 

 
 Rafał Oleszak – Wiceprezes Zarządu; 

 
 Dariusz Formela – członek Zarządu – od dnia 07 września 2009 roku; 

 
 Rafał Abratański – członek Rady Nadzorczej do dnia 31 sierpnia 2009 roku; 

 
 Tomasz Łuczyński – członek Rady Nadzorczej do dnia 31 sierpnia 2009 roku; 

 
 Michał Dworzyński – członek Rady Nadzorczej do dnia 17 czerwca 2009 roku; 

 
 Marek Tomasz Dybalski – członek Rady Nadzorczej; 

 
 Rafał Tuzimek – członek Rady Nadzorczej do dnia 31 sierpnia 2009 roku; 
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 Robert Sławomir Rogowski – członek Rady Nadzorczej do dnia 14 kwietnia 2009 roku; 

 
 Andrzej Wojciech Soczek – członek Rady Nadzorczej do dnia 14 kwietnia 2009 roku; 

 
 Wojciech Kossuth – członek Rady Nadzorczej w okresie od dnia 17 czerwca 2009 roku do dnia 31 sierpnia 
2009 roku; 

 
  Andrzej Kasperek – członek Rady Nadzorczej w okresie od dnia 17 czerwca 2009 roku do dnia 31 sierpnia 
2009 roku; 

 
  Maksymilian Kostrzewa – Przewodniczący Rady Nadzorczej od dnia 31 sierpnia 2009 roku; 

 
  Jacek Baranek – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej od dnia 31 sierpnia 2009 roku; 

 
  Michał Popiołek – członek Rady Nadzorczej od dnia 31 sierpnia 2009 roku; 

 
 Adam Purwin – członek Rady Nadzorczej od dnia 31 sierpnia 2009 roku; 

 
  Andrzej Stryjski – członek Rady Nadzorczej od dnia 31 sierpnia 2009 roku; 

 
   Mariusz Cholewa – członek Rady Nadzorczej od dnia 31 sierpnia 2009 roku; 

 
  Mariusz Piskorski – członek Rady Nadzorczej od dnia 31 sierpnia 2009 roku; 

 
  Jarosław Dubiński – członek Rady Nadzorczej od dnia 31 sierpnia 2009 roku; 

 
  Vogel, Dubiński i Wspólnicy Kancelaria Prawna Spółka komandytowa – podmiot powiązany z Emitentem 
w ten sposób, iż partnerem jest Jarosław Dubiński – członek Rady Nadzorczej Emitenta; 

 
  Ipopema Securities S.A. – podmiot powiązany z Emitentem w ten sposób, iż Wiceprezes Zarządu Mariusz 
Piskorski jest członkiem Rady Nadzorczej Emitenta; 

 
 Grzegorz Leszczyński – członek Rady Nadzorczej w okresie od dnia 30 czerwca 2005 do dnia 29 czerwca 
2007 roku; 

 
 Maciej Zientara – członek Rady Nadzorczej w okresie od dnia 7 listopada 2006 roku do dnia 31 października 
2008 roku; 

 
 Jarosław Tomczyk – członek Rady Nadzorczej w okresie od dnia 28 czerwca 2007 roku do dnia 3 grudnia 
2008 roku i obecnie od dnia 17 czerwca 2009 roku; 

 
 Piotr Antkowiak – Prezes Polska Wołowina sp. z o.o. do dnia 29 maja 2009 roku; 

 
 Alicja Rogalska – Wiceprezes Zarządu Polskiej Wołowiny sp. z o.o. do dnia 06 marca 2009 roku; 

 
 Paweł Kraupe – członek Zarządu CM Makton S.A.; 

 
 Adam Wierzbowski – Prezes Zarządu NetBrokers sp. z o.o., Prezes Zarządu CM Makton S.A. do dnia 8 
grudnia 2009 r.; 

 
 Wiesław Pszonka – Prezes Zarządu spółek AGROHOP sp. z o.o., AGROPROF sp. z o.o. oraz Wiceprezes 
Zarządu spółek  AGRO NET sp. z o.o., ROLPOL sp. z o.o., Wizental sp. z o.o.; 

 
 Piotr Wierzbowski – Wiceprezes Zarządu CM Makton S.A., Prezes Zarządu NEW LOGISTIC sp. z o.o. do 
dnia 4 marca 2009 roku; 
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 Violetta Felińska – członek Zarządu CM Makton S.A.; 

 
 Piotr Karasek – Prezes Zarządu HUNTER WILD sp. z o.o.; 

 
 Mirosław Szczepaniak – Prezes Zarządu spółek ROLPOL sp. z o.o., WIZENTAL sp. z o.o., oraz Wiceprezes 
Zarządu AGROHOP sp. z o.o., AGROPROF sp. z o.o., Prezes Zarządu DUDA SKUP sp. z o.o.; 

 
 Jerzy Sroka – członek Rady Nadzorczej spółek CM Makton S.A., AGROHOP sp. z o.o., Polska Wołowina sp. 
z o.o. do dnia 26 lutego 2009 roku; 

 
 Kamil Czub – Prezes Zarządu Meat Service sp. z o.o.; 

 
 Maciej Chytrowski – Wiceprezes Zarządu Meat Service sp. z o.o. do dnia 25 marca 2009 roku; 

 
 Piotr Bela – Wiceprezes Zarządu NEW LOGISTIC sp. z o.o. do dnia 4 marca 2009 roku; 

 
 Grzegorz Ograbek – Wiceprezes Zarządu ZM DUDA sp. z o.o., Wiceprezes Zarządu AGROFERM sp. z o.o., 
prokurent Emitenta;  

 
  Halina Osińska – Prezes Zarządu  ZM DUDA sp. z o.o., prokurent Meat Service sp. z o.o., prokurent 
Emitenta; 

 
  Wiesław Popiołek – Prezes Zarządu BIO Alfa sp. z o.o., BIO Beta sp. z o.o., BIO Gamma sp. z o.o., BIO 
Omega sp. z o.o., BIO Sigma sp. z o.o., BIO Teta sp. z o.o.; 

 
 Dariusz Jankowiak – prokurent Emitenta, mąż Bogny Dudy-Jankowiak, członek Rady Nadzorczej DUDA 
Watin S.A., Prezes Zarządu Agroferm sp. z o.o., Wiceprezes Zarządu AGRO DUDA sp. z o.o., prokurent Agro 
Net sp. z o.o.;  

 
 Daria Duda – żona Macieja Dudy – Prezesa Zarządu Emitenta, szwagierka Bogny Dudy-Jankowiak – 
Wiceprezesa Zarządu Emitenta oraz Marcina Dudy – prokurenta Emitenta, prokurent Emitenta; 

 
 Fundacja PKM DUDA im. Maksymiliana Dudy – powiązana z Emitentem w ten sposób, że fundatorami są 
Maciej Duda – Prezes Zarządu Emitenta, Bogna Duda-Jankowiak – Wiceprezes Zarządu Emitenta oraz Marcin 
Duda – prokurent Emitenta, zaś członkami Zarządu są Daria Duda oraz Dariusz Jankowiak – prokurenci 
Emitenta; 

 
 Marcin Duda – prokurent Emitenta, brat Macieja Dudy – Prezesa Zarządu Emitenta oraz Bogny Dudy-
Jankowiak – Wiceprezesa Zarządu Emitenta; 

 
 Marek Duda – ojciec Macieja Dudy – Prezesa Zarządu Emitenta, Bogny Dudy-Jankowiak – Wiceprezesa 
Zarządu oraz Marcina Dudy – prokurenta Spółki, strony umowy spółki cywilnej Delmar s.c., zarudniony przez 
Emitenta na podstawie umowy o pracę;  

 
 Elżbieta Duda – matka Macieja Dudy – Prezesa Zarządu Emitenta, Bogny Dudy-Jankowiak – Wiceprezesa 
Zarządu Emitenta oraz Marcina Dudy – prokurenta Emitenta; 

 
 Agencja Support sp. z o.o. – powiązana z Emitentem w ten sposób, że funkcję Prezesa Zarządu tej spółki 
pełni Dorota Chrzanowska, małżonka Rafała Abratańskiego – Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta 
do dnia 31.08.2009 roku; 

 
 Navigator Capital sp. z o.o. – powiązana z Emitentem w ten sposób, że funkcję członka Zarządu pełni Rafał 
Tuzimek, będący jednocześnie do dnia 31 sierpnia 2009 roku członkiem Rady Nadzorczej Emitenta; 
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 Dom Maklerski Navigator S.A. – powiązana z Emitentem w ten sposób, że akcjonariuszem i członkiem 
Zarządu tej spółki jest Rafał Tuzimek, będący jednocześnie do dnia 31 sierpnia 2009 roku członkiem Rady 
Nadzorczej Emitenta; 

 
 Dom Inwestycyjny Navigator S.A. – powiązana z Emitentem w ten sposób, że akcjonariuszem i członkiem 
Zarządu tej spółki jest Rafał Tuzimek, będący jednocześnie do dnia 31 sierpnia 2009 roku członkiem Rady 
Nadzorczej Emitenta; 

 
 Jasan sp. z o.o. – powiązana z Emitentem w ten sposób, że Emitent  posiadał w tej spółce 7460 udziałów 
o łącznej wartości 3 730 000 złotych.  W lipcu 2006 roku Emitent zbył przedmiotowe udziały; 

 
 EKO DUDA sp. z o.o. – powiązana z Emitentem w ten sposób, że wszystkie udziały w liczbie 5400 o łącznej 
wartości 2 700 000 zł posiada Marek Duda – ojciec Macieja Dudy – Prezesa Zarządu Emitenta, Bogny Dudy- 
Jankowiak – Wiceprezesa Zarządu Emitenta oraz Marcina Dudy – prokurenta Emitenta, oraz w ten sposób, że 
Dariusz Jankowiak – prokurent Emitenta i mąż Bogny Dudy-Jankowiak pełni w tej spółce funkcję Prezesa 
Zarządu. 
Prokurentami tej spółki są Maciej Duda – Prezes Zarządu Emitenta, Marcin Duda – prokurent Emitenta, Daria 
Duda – prokurent Emitenta, żona Macieja Dudy; 
 
 Dator Development S.A. powiązana z Emitentem w ten sposób, że w Radzie Nadzorczej tej spółki zasiadają: 
Maciej Duda – Prezes Zarządu Emitenta oraz do dnia 3 lutego 2009 roku Marcin Duda – prokurent Emitenta, 
brat Macieja Dudy. 

* dane szacunkowe, które mogą ulec zmianie w dacie publikacji sprawozdania finansowego za 2010 r.  
 

15.1 Poręczenia udzielone przez Emitenta spółkom z Grupy Kapitałowej  
Poniższa tabela przedstawia wykaz poręczeń udzielonych przez Emitenta spółkom z Grupy Kapitałowej: 

Lp Beneficjent Kredytobiorca / Dłużnik 
Termin 

zaciągnięcia 
zobowiązania 

Termin spłaty Przedmiot 
poręczenia 

Kwota kredytu/ 
pożyczki/ 

gwarancji (tys.) 
Wa-
luta 

1. PeKaO S.A. Agro Duda sp. z o.o. 2006-06-23 2010-09-30 kredyt 19 000,00 PLN 

2. PeKaO S.A. Agro Duda sp. z o.o. 2004-08-16 2014-06-30 kredyt 10 000,00 PLN 

3. PeKaO S.A. Agro Duda sp. z o.o. 2007-06-26 2014-12-31 kredyt 12 850,00 PLN 

4. PeKaO S.A. Agro Duda sp. z o.o. 2006-06-23 2016-02-28 kredyt 20 000,00 PLN 

5. PeKaO S.A. Agro Duda sp. z o.o. 2007-10-25 2017-08-31 kredyt 7 500,00 PLN 
6. PeKaO S.A. Agroferm sp. z o.o. 2008-01-23 2010-09-30 kredyt 4 000,00 PLN 
7. PeKaO S.A. Agroferm sp. z o.o. 2008-06-13 2016-12-31 kredyt 8 800,00 PLN 
8. PeKaO S.A. Agroferm sp. z o.o. 2008-01-23 2017-10-31 kredyt 8 960,00 PLN 

9. 
Kredyt Bank 

S.A. Agrohop sp. z o.o. 2006-12-22 2011-12-21 kredyt 570,00 PLN 

10. 
Kredyt Bank 

S.A. Agrohop sp. z o.o. 2007-10-17 2010-07-31 kredyt 1 000,00 PLN 

11. PeKaO S.A. Agro Net sp. z o.o. 2008-06-13 2010-09-30 kredyt 2 000,00 PLN 
12. PeKaO S.A. Agro Net sp. z o.o. 2008-06-18 2016-06-30 kredyt 13 500,00 PLN 

13. 
Kredyt Bank 

S.A. Agroprof sp. z o.o. 2006-12-19 2011-12-18 kredyt 456,00 PLN 

14. 
Kredyt Bank 

S.A. Agroprof sp. z o.o. 2005-05-10 2010-07-31 kredyt 300,00 PLN 

15. 
Kredyt Bank 

S.A. Agroprof sp. z o.o. 2005-11-09 2014-02-28 kredyt 490,00 PLN 

16. SPARKASSE PKM Duda Distribution 
GmbH 2008-03-19 2010-05-31 kredyt 1 500,00 EUR 
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17. 

Raiffeisen 
Bank Polska 

S.A. 
PKM Duda Distribution 

GmbH 2006-06-05 2013-05-31 kredyt 1 200,00 EUR 

18. 
ING Bank 
Śląski S.A. Hunter Wild sp. z o.o. 2008-05-26 2010-05-31 kredyt 6 939,9 PLN 

19. 

Raiffeisen 
Bank Polska 

S.A. 
Hunter Wild sp. z o.o. 2006-06-05 2013-05-31 kredyt 380,00 EUR 

20. 

Raiffeisen 
Bank Polska 

S.A. 
Hunter Wild sp. z o.o. 2007-02-12 2013-05-31 kredyt 2 000,00 PLN 

21. PeKaO S.A. CM Makton S.A. 2007-09-21 2010-09-20 kredyt 10 000,00 PLN 

22. 
Kredyt Bank 

S.A. Meat Service sp. z o.o. 2007-06-13 2010-07-31 kredyt 1 000,00 PLN 

23. PeKaO S.A. Polska Wołowina  
sp. z o.o. 2006-11-23 2009-11-30 kredyt 4 000,00 PLN 

24. PeKaO S.A. Polska Wołowina  
sp. z o.o. 2007-12-03 2015-12-31 kredyt 2 500,00 PLN 

25. 
Kredyt Bank 

S.A. Rolpol sp. z o.o. 2006-12-19 2011-12-18 kredyt 800,00 PLN 

26. 
Kredyt Bank 

S.A. Rolpol sp. z o.o. 2005-05-10 2010-07-31 kredyt 300,00 PLN 

27. 
Kredyt Bank 

S.A. Rolpol sp. z o.o. 2005-11-09 2014-02-28 kredyt 490,00 PLN 

28. 
Raiffeisen 
Leasing 

Polska S.A. 
Rosan Agro sp. z o.o. 2008-03-25 2013-03-25 leasing 425,74 CHF 

29. 
Raiffeisen 
Leasing 

Polska S.A. 
Rosan Agro sp. z o.o. 2008-03-25 2013-03-25 leasing 253,15 CHF 

30. 
Raiffeisen 
Leasing 

Polska S.A. 
Rosan Agro sp. z o.o. 2008-03-25 2013-03-25 leasing 182,66 CHF 

31. 
Raiffeisen 
Leasing 

Polska S.A. 
Rosan Agro sp. z o.o. 2008-03-25 2013-03-25 leasing 178,35 CHF 

32. 
Raiffeisen 
Leasing 

Polska S.A. 
Rosan Agro sp. z o.o. 2008-03-25 2013-03-25 leasing 128,56 CHF 

33. 
Raiffeisen 
Leasing 

Polska S.A. 
Rosan Agro sp. z o.o. 2008-03-25 2013-03-25 leasing 337,14 CHF 

34. 
Raiffeisen 
Leasing 

Polska S.A. 
Rosan Agro sp. z o.o. 2008-03-25 2013-03-25 leasing 260,70 CHF 

35. 
Raiffeisen 
Leasing 

Polska S.A. 
Rosan Agro sp. z o.o. 2008-07-11 2013-07-11 leasing 1 014,92 CHF 

36. 
Raiffeisen 
Leasing 

Polska S.A. 
Rosan Agro sp. z o.o. 2008-07-11 2013-07-11 leasing 231,86 CHF 

37. 
Raiffeisen 
Leasing 

Polska S.A. 
Rosan Agro sp. z o.o. 2008-07-11 2013-07-11 leasing 1 030,48 CHF 

38. 
Raiffeisen 
Leasing 

Polska S.A. 
Rosan Agro sp. z o.o. 2008-07-11 2013-07-11 leasing 66,64 CHF 

39. 
ING Bank 
Śląski S.A. Stół Polski sp. z o.o. 2006-09-25 2010-04-30 kredyt 10 000,00 PLN 

40. 
ING Bank 
Śląski S.A. Stół Polski sp. z o.o. 2007-03-21 2012-05-31 kredyt 15 000,00 PLN 

41. 
ING Bank 
Śląski S.A. Stół Polski sp. z o.o. 2008-04-25 2012-05-31 kredyt 4 000,00 PLN 

42. 
Kredyt Bank 

S.A. Wizental sp. z o.o. 2006-12-20 2011-12-19 kredyt 718,41 PLN 

43. 
Kredyt Bank 

S.A. Wizental sp. z o.o. 2005-05-10 2010-07-31 kredyt 1 000,00 PLN 
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44. 
Kredyt Bank 

S.A. Wizental sp. z o.o. 2006-07-13 2010-05-31 kredyt 2 338,00 PLN 

45. 
PeKaO S.A. 

Polska Wołowina  
sp. z o.o. w upadłości 

likwidacyjnej 
2009-01-06 2010-12-31 

transakcje na 
rynku 

finansowym 
4 500,00 PLN 

Źródło: Emitent 

 
15.2 Pożyczki udzielone przez Emitenta spółkom z Grupy Kapitałowej  
 
Poniższa Tabela przedstawia wykaz pożyczek udzielonych przez Emitenta spółkom z Grupy Kapitałowej. 

Lp. Data 
udzielenia 
pożyczki 

Pożyczkobiorca Kwota pożyczki 
(zł) Oprocentowanie Data spłaty 

1. 02.01.2006 Agro Duda Sp. z o.o. 490.400 0,015% dziennie 31.12.2006
2. 01.04.2006 Agro Duda Sp. z o.o. 350.000 0,015% dziennie 01.03.2007
3. 22.06.2006 Agro Duda Sp. z o.o. 7.300.000 0,015% dziennie 01.05.2007
4. 03.10.2006 Agro Duda Sp. z o.o. 28.000 0,015% dziennie 01.09.2007
5. 01.10.2006 Agro Duda Sp. z o.o. 17.000.000 0,019% dziennie 17.02.2009
6. 28.07.2008  Agro Duda Sp. z o.o. 2.000.000 0,019% dziennie 17.02.2009
7. 03.07.2006 Agrohop Sp. z o.o. 1.360.000 0,015% dziennie 01.06.2007
8. 01.11.2006 Agrohop Sp. z o.o. 5.400.000 0,019% dziennie 31.12.2010
9. 24.09.2008 Agrohop Sp. z o.o. 6.000.000 0,019% dziennie 30.09.2010
10. 06.05.2007 Agrohop Sp. z o.o. 8.000.000 0,015% dziennie 01.07.2007
11. 17.12.2008 Agrohop Sp. z o.o. 70.000 0,019% dziennie 30.09.2010

 12. 11.08.2008 Agroferm Sp. z o.o. 2.500.000 0,019% dziennie 17.02.2009
13. 01.10.2006 Agroprof Sp. z o.o. 430.000 0,015% dziennie 01.09.2007
14. 25.09.2008 Agroprof Sp. z o.o. 5.000.000 0,019% dziennie 30.09.2010
15. 26.06.2006 PZZ Dystrybucja Sp. z o.o. 100.000 0,015% dziennie 01.05.2007
16. 27.12.2006 PZZ Dystrybucja Sp. z o.o. 2.000.000 0,019% dziennie 31.12.2010
17. 03.07.2006 Rolpol Sp. z o.o. 100.000 0,015% dziennie 01.06.2007
18. 01.10.2006 Rolpol Sp. z o.o. 1.390.000 0,015% dziennie 01.09.2007
19. 24.09.2008 Rolpol Sp. z o.o. 4.000.000 0,019% dziennie 30.09.2010
20. 09.01.2007 Stół Polski Sp. z o.o. 400.000 0,020% dziennie 31.03.2007
21. 01.04.2006 Wizental Sp. z o.o. 950.000 0,015% dziennie 01.03.2007
22. 30.11.2006 Wizental Sp. z o.o. 5.535.000 0,019% dziennie 17.02.2009
23. 17.12.2007 Wizental Sp. z o.o. 300.000 0,019% dziennie 17.02.2009 
24. 23.01.2008 Wizental Sp. z o.o. 500.000 0,019% dziennie 17.02.2009
25. 10.04.2006 Hunter Wild Sp. z o.o. 3.350.000 0,019% dziennie 31.12.2010
26. 12.05.2006 Hunter Wild Sp. z o.o. 200.000 0,019% dziennie 31.12.2010
27. 08.05.2006 Hunter Wild Sp. z o.o. 156.000 EUR 0,01% dziennie 31.12.2010
28. 25.09.2006 Hunter Wild Sp. z o.o. 350.000 EUR 0,01% dziennie 31.12.2010
29. 23.04.2007 PFKPM Rosana 2.400.000 USD 8% rocznie 23.04.2008
30. 07.04.2008 Pieprzyk – Rohatyn Sp. z o.o. 1.000.000 USD 8% rocznie 31.07.2008
31. 12.08.2008 Pieprzyk – Rohatyn Sp. z o.o. 1.000.000 USD 8% rocznie 31.12.2010
32. 20.05.2008 Pieprzyk – Rohatyn Sp. z o.o. 1.000.000 EUR 7% rocznie 31.12.2010
33. 11.09.2008 Rosan – Agro Sp. z o.o. 1.000.000 USD 8% rocznie 31.12.2010
34. 05.06.2006 Meat Service Sp. z o.o. 1.632,90 0,015% dziennie 01.05.2007
35. 27.10.2006 CM Makton Sp. z o.o. 7.000.000 0,015% dziennie 25.11.2006

36. 02.12.2008 ZM DUDA Sp. z o.o. 100.000PLN 0,019% dziennie 31.12.2009

37. 26.11.2008 PKM Duda Distribution GmbH 95.000 EUR 6 % rocznie 31.12.2010

38. 27.01.2009 ZM DUDA Sp. z o.o. 110.000 PLN 0,019% dziennie 31.12.2009

39. 28.02.2009 AGROPROGRESS Sp. z o.o. 20.496.000 PLN 0,019% dziennie 31.12.2010

40. 30.11.2009 Agro Duda Sp. z o.o. 1.000.000 PLN 0,019% dziennie 31.12.2010
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15.3. Transakcje sprzedaży przez Emitenta podmiotom powiązanym towarów bądź usług 
w okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi 
 
Poniższa tabela przedstawia wartość transakcji sprzedaży towarów bądź usług podmiotom powiązanym innym 
niż spółki z Grupy Kapitałowej w okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi. 
 
Lp. Spółka Wartość 

transakcji w 
2007 r. (PLN) 

Wartość 
transakcji w 
2008 r. (PLN) 

Wartość 
transakcji  
w 2009 r. (PLN) 

Wartość transakcji w 
2010 r. (PLN) 

 
Rodzaj transakcji  

1. Agencja Support 
sp. z o.o. 

4.185,01 3.295,60 4.730.42 - Paczka wędlin 

2. Dator 
Development 

S.A. 

19.217,54 0 - -  

3. Delmar s.c. 11.221,45 7.202,71 - 16 268,01 Części zamienne, 
samochód 

4. Duda Maciej 211.709,36 95.791,03 - -  
5. Duda Daria 

(Podjadek) 
47.786,89 46.642,74 15.129,74 6 395,38 Elementy półtusz, 

telefony – refaktury 
6. Fundacja PKM 

DUDA im. 
Maksymiliana 

Dudy 

0 10.250,00 21.460,08 2 957,48 Bony towarowe, 
elementy półtusz 

7.  
Duda Watin S.A. 

0 1.929,13 305.122,00 - Samochód osobowy 
Mercedes, usługa 

nadruku na kartach  
8. Eko-Duda  

sp. z o.o. 
2.409.804,70 2.234.352,11 1.502.457,87

1 415,20 
Warchlaki, materiały 
biurowe, elektryczne, 
naprawy elektryczne, 

najem biura 
9. IDM S.A. 69.292,00 27.439,76 68.110,00 54 243,00 Paczki świąteczne 

10. Jankowiak 
Dariusz 

841,57 902.581,91 596.407.48 17 868,52
 

Materiały biurowe, 
elektryczne, gaz 
zboża, usługa 
oczyszczania 
ścieków, usługi 
informatyczne 

11. JASAN sp. z o.o. 0 0 - -  
12. PZZ Pleszew  

sp. z o.o. 
0 0 - -  

13. RAWI MET  
sp. z o.o. 

22.361,03 16.692,47 15.821,65 2 836,81
 

Materiały biurowe, 
usługi hotelowe i 
gastronomiczne, 

usługa transportowa, 
dźwigowa, usługi 

kurierskie 
14. Dom Maklerski 

Navigator S.A. 
0 0 - -  

15. Dom 
Inwestycyjny 

Navigator S.A. 

0 0 - -  

16. Ipopema 
Securities S.A. 

0 0 - -  

17. Vogel, Dubiński i 
wspólnicy sp. 

kom. 

0 0 - -  

18 Duda Elżbieta  484.923,56 8 430,55
 

warchlaki 

 Razem 2.796.419,55 3.346.177,46 3.014.162,80 110 414,95  
Źródło: Emitent 
 
Poniższa tabela przedstawia wartość transakcji sprzedaży towarów bądź usług spółkom z Grupy Kapitałowej 
w okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi.  
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Lp. Spółka Wartość 
transakcji w 
2007 r. (PLN) 

Wartość transakcji 
w 2008 r. (PLN) 

Wartość transakcji
w 2009 r. (PLN) 

Wartość 
transakcji w dniu 

2010 r. (PLN) 

Rodzaj transakcji 

1. Agro  
Net  

sp. z o.o. 

4.209,00 19.553,05 67.057,38 5 721,57
 

Nawóz, usługi 
informatyczne, 

telefony – refaktury 
2. Agro  

Ferm  
sp. z o.o. 

2.562,00 3.949.940,25 3.964.391,59 140 989,08
 

Artykuły biurowe, 
elektryczne, usługi 

informatyczne, 
odsetki od pożyczki 

usługi dźwigowe, 
transportowe, 

doradcze 
3. Agro-Duda  

sp. z o.o. 
998.587,40 219.802,38 433.343,10 44 880,47

 
Artykuły biurowe, 

elektryczne, obsługa 
informatyczna, 
odsetki, usługi 

dźwigowe i doradcze 
4. Agro  

Hop  
sp. z o.o. 

257.030,26 678.851,70 1.649.583,23 24 006,05
 

Zboża, nawóz, 
odsetki, usługi 
informatyczne 

5. Agroprof  
sp. z o.o. 

7.382,83 183.780,48 420.041,03 2 883,83
 

Nawóz, odsetki, 
usługi informatyczne 

6. Bioenergia  
sp. z o.o. 

88.829,39 13.808,10 17.285,11 6 213,14
 

Artykuły biurowe, 
elektryczne, usługi 

informatyczne 
7. Euro Duda  

sp. z o.o. 
461.272,40 162.065,57 174.692,57 52 810,89

 
Usługi informatyczne, 
obsługa kontraktów, 

dzierżawa bazy 
8. Hunter Wild  

sp. z o.o. 
399.191,95 1.207.138,66 691.565,05 129 767,57

 
Artykuły biurowe, 

elektryczne, 
informatyczne, 
odsetki, usługi 
transportowe, 
informatyczne 

9. CM 
MAKTON 

S.A.* 

19.533.052,12 53.896.035,44 37.993.748,57 25 332 594,58
 

Usługi informatyczne, 
marketingowe, 
składowania, 

półtusze, elementy 
półtusz i podroby 

10. Meat Service  
sp. z o.o. 

767.277,93 7.578.820,30 13.910.524,18 2 748 668,82
 

Usługi informatyczne, 
półtusze wieprzowe, 

elementy półtusz, 
podroby 

11. Netbrokers  
sp. z o.o. 

1.454.274,75 1.040.039,46 252.934,75 42 649,63 Usługi informatyczne, 
marketingowe, 
transportowe, 
załadunku i 

rozładunku, elementy 
wieprzowe 

12. New Logistic  
sp. z o.o. 

23,66 4.815,60 707,60 - Podroby 

13. Pieprzyk 
Rogatyn 

0 285.669,89 438.485,03 108.094,22 Odsetki 

14. Polska 
Wołowina 

599.528,24 619.720,57 144.957,69 - Usługi informatyczne, 
składowania, 
transportowe, 

artykuły biurowe, 
telefony – refaktura 

15. PKM 
Distribution 

GmbH 

2.358,65 77.959,13 13.917,73 49 963,49 Dziczyzna 

16. PZZ 
Dystrybucja  

sp. z o.o. 

73.679,44 102.176,69 103.194,12 35 540,79
 

Artykuły biurowe, 
odsetki, usługi 
informatyczne 

17. ROLPOL  
sp. z o.o. 

23.743,61 2.423.953,29 362.559,98 5 790,16
 

Odsetki, artykuły 
biurowe, usługi 
informatyczne 

18. PF ROSANA 350.218,24 24.195.487,76 7.484.755,75 7 947,16 Półtusze wieprzowe 

19. ROSAN-
AGRO  

sp. z o.o. 

0 71.860,44 586.545,76 77.711,21 Odsetki, usługi 
informatyczne 

20. KPFM Rosan 
Trade 

0 1.262,70 - -  
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21. Stół  
Polski  

sp. z o.o. 

8.857.385,80 22.924.044,95 14.405.283,41 12 089 468,41
 

Półtusze, elementy i 
podroby, usługi 
informatyczne 

22. Wizental  
sp. z o.o. 

333.469,60 1.359.387,06 159.719,28 10 874,10
 

Artykuły biurowe, 
elektryczne, usługi 

informatyczne, 
odsetki, osad 

ściekowy, usługi 
transportowe, 

dzierżawa bazy 
23. ZM DUDA  

sp. z o.o. 
0 0 281.648.348,98 534 023,81 Artykuły biurowe, 

elektryczne, 
pojemniki, usługi 
informatyczne, 
transportowe, 

składowania, odsetki, 
półtusze, elementy 
półtusz, podroby 

 Razem 34.214.077,27 121.016.173,47 364.923.641,89 41 450 598,98  

* wartość transakcji sprzedaży towarów bądź usług spółki CM Makton S.A. obejmuje wartości transakcji dokonanych przez spółki Fedrus S.A. i Eurosmak 
sp. z o.o. przed ich połączeniem ze spółką 

Źródło: Emitent 

15.4. Transakcje zakupu przez Emitenta od podmiotów powiązanych towarów bądź 
usług w okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi 
Poniższa tabela przedstawia wartość transakcji zakupu towarów bądź usług od podmiotów powiązanych, innych 
niż spółki z Grupy Kapitałowej w okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi. 
 

Lp. Spółka Wartość 
transakcji w 
2007 r. (PLN) 

Wartość 
transakcji w 
2008 r. (PLN) 

 

Wartość transakcji w 
2009 r. (PLN) 

Wartość transakcji w 
2010 r. (PLN) 

Rodzaj transakcji 

1. Agencja Suport  

sp. z o.o. 

146.924,60 
134.200,00 119.560,00 19.520,00 Usługi doradcze

2. Delmar s.c. 230.702,00 
94.550,00 132.004,00 19 642,00 Usługi 

transportowe, 
dźwigowe, 
remontowe, 

naprawa 
poszkodowa 

3. DM IDM S.A. 17.168,87 
169.695,24 12.472,26 4 000,00 

 
Usługi doradcze

4. Duda Maciej 390.836,18 
421.218,48 - - 

5. Duda Marcin 23.000,00 
16.997,32 15.744,00 - 

6. Duda Watin S.A. 341.125,85 
515.782,01 317.410,04 153 256,04 

 
Przegląd 
pojazdów, 
wymiana 

elementów 
mechanicznych, 
serwis olejowy, 

naprawy 
powypadkowe, 
zakup części 

samochodowych 

7. Duda Elżbieta 0 
1.141.702,32 3.108.085,04 - Tuczniki

8. Duda Daria 
(Podjadek) 

978,50 
48.539,00 30.595,00 3 380,00 

 
Usługi 

gastronomiczne i 
hotelowe 

9. Fundacja PKM DUDA 
im. Maksymiliana 

Dudy 

0 
0 - - 
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10. EKO Duda  

sp. z o.o. 

3.037.764,92 
5.542.442,76 2.523.044,51 1 061,40 Tuczniki

11. Jankowiak Dariusz 2.679.674,19 
4.218.271,05 5.409.693,93 1 244 328,14 

 
Tuczniki, zboże

12. JASAN sp. z o.o. 130.820,42 
0 - - 

13. Navigator Capital sp. 
z o.o. 

311.100,00 
219.600,00 54.900,00 - Usługi doradcze

14. PZZ Pleszew  

sp. z o.o. 

0 
0 - - 

15. Rawi Met  

sp. z o.o. 

978.041,73 
634.645,59 43.177,79 17 177,60 Wynajem dźwigu, 

zadaszenie, 
brama stalowa, 
drzwi, remont 

maszyn 

16. Dom Maklerski 
Navigator S.A. 

0 
0 - - 

17. Dom Inwestycyjny 
Navigator S.A. 

0 
0 - - 

18. Ipopema Securities 
S.A. 

0 0 
5 170 738,29 - 

Usługi doradcze 

19. Vogel, Dubiński i 
wspólnicy sp. k. 

0 0 
1.536.229,12 366.000,00 

Usługi doradcze 

 Razem 8.288.137,26 13.157.643,77 
18 473 653,98 1 828 365,18 

 

Źródło: Emitent 

 
Poniższa tabela przedstawia wartość transakcji zakupu towarów bądź usług od spółek z Grupy Kapitałowej 
w okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi. 

 Spółka Wartość 
transakcji w 
2007 r. (PLN) 

Wartość transakcji 
w 2008 r. (PLN) 

Wartość 
transakcji w 
2009 r. (PLN) 

Wartość 
transakcji w 
2010 r. (PLN) 

Rodzaj transakcji

1. Agro Net  
sp. z o.o. 

0 241.869,58 73 513,46 - Zboże, 
najem, 
odsetki 

2. Agroferm  
sp. z o.o. 

0 9.788.845,02 17 176 304,16 8 986 303,34
 

Zboże, tuczniki, 
warchlaki 

3. Agro-Duda  
sp. z o.o. 

12.864.793,16 23.903.206,71 21 158 394,36 11 134 316,88
 

Warchlaki, maciory

4. Agrohop  
sp. z o.o. 

0 0 -  

5. Agroprof  
sp. z o.o. 

0 0 -  

6. Bioenergia  
sp. z o.o. 

72.100,00 41.200,00 1 830 246,06 1 662 486,34 Tuczniki, warchlaki

7. Euro Duda  
sp. z o.o. 

2.736.959,39 2.829.885,33 3 632 075,83 1 095 588,43 Usługa rozbiorowa

8. Hunter Wild  
sp. z o.o. 

319.463,28 733.700,93 111 039,90 74 037,38 Najem samochodów
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9. CM Makton S.A.* 2.189.457,13 3.422.173,13 2 366 440,32 427 503,52
 

Półtusze, elementy 
wieprzowe, podroby 

10. Meat Service  
sp. z o.o. 

1.820.226,47 1.153.231,69 4 483 678,35 29 416,80 Półtusze, elementy 
wieprzowe, podroby 

11. Netbrokers  
sp. z o.o. 

840.438,66 1.657.251,96 683 583,97 2 440,00 Elementy wieprzowe

12. PKM DUDA 
Distribution GmbH 

105.303,39 0 1 917 192,18 - Dziczyzna 

13. Polska Wołowina 
sp. z o.o. 

1.020.285,08 241.457,06 32 989,49 Półtusze wieprzowe, 
elementy, podroby -

14. PZZ Dystrybucja sp. 
z o.o. 

0 0 -  

15. Rolpol sp. z o.o. 0 0 -  

16. Stół Polski  
sp. z o.o. 

172.063,51 419.194,03 266 605,99 79 191,87
 

Elementy wieprzowe

17. Wizental  
sp. z o.o. 

0 0 1 970 652,55 -  

18. ZM DUDA  
sp. z o.o. 

0 0 0,00 20 538,15 Półtusze, elementy 
wieprzowe, podroby, 

pojemniki, zboża 

 Razem 22.141.089,93 44.432.015,44 54 702 716,62 23 511 822,71  

* wartość transakcji zakupu towarów bądź usług spółki CM Makton S.A. obejmuje wartości transakcji dokonanych przez spółki Fedrus S.A. i Eurosmak sp. 
z o.o. przed ich połączeniem ze spółką 

Źródło: Emitent 

 
Domco sp. z o.o. stała się podmiotem zależnym Emitenta na podstawie umowy zawartej z Towarzystwem 
Finansowym MIBROK sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w dniu 14 kwietnia 2010 r., na podstawie której nabył on 
1500 udziałów spółki Domco sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, stanowiących 100% jej kapitału zakładowego. 
W związku z faktem, że Domco sp. z o.o. nie była w okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi 
podmiotem powiązanym Emitenta, niniejszy pkt. 15.4. nie obejmuje szczegółów zawartych transakcji pomiędzy 
Emitentem a tą spółką w ww. okresie.   
 

15.5. Inne transakcje z podmiotami powiązanymi 

15.5.1. Transakcje z członkami Zarządu 
 
Poniższa tabela przedstawia wysokość wynagrodzenia wypłaconego przez Emitenta członkom Zarządu 
w okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi oraz na dzień zatwierdzenia Prospektu. 
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Imię i nazwisko Tytuł Stan na dzień 

zatwierdzenia 
Prospektu 

(w PLN) 

2009
(w PLN) 

2008
(w PLN) 

2007 
(w PLN) 

Maciej Józef 
Duda 

Umowa o 
pracę/kontrakt 
menedżerski 

200.000,00
12.000,00 

z tytułu pełnienia 
funkcji członka 

Rady Nadzorczej 
CM Makton S.A. 

261.290,32
kontrakt 

menedżerski 
545.487,47  

umowa o pracę 

632.513,97 636.000,00 

Bogna Duda-
Jankowiak 

Umowa o pracę 140.000,00
 

10.000,00 
z tytułu pełnienia 
funkcji członka 

Rady Nadzorczej 
CM Makton S.A. 

420.000,00 420.000,00 420.000,00 

Roman Miler 
Umowa o pracę 140.000,00

 
10.000,00 

z tytułu pełnienia 
funkcji członka 

Rady Nadzorczej 
CM Makton S.A. 

417.983,33 485.000,00 450.000,00 

Rafał Oleszak 
Umowa o pracę 133.288,72

 
10.000,00 

z tytułu pełnienia 
funkcji członka 

Rady Nadzorczej 
CM Makton S.A. 

418.599,17 443.491,04 414.000,00 

Dariusz Formela 
Umowa o pracę 140.000,00

 
10.000,00 

z tytułu pełnienia 
funkcji członka 

Rady Nadzorczej 
CM Makton S.A. 

131.829,88 0,00 0,00 

 

15.5.2.  Transakcje z członkami Rady Nadzorczej  
 
Poniższa tabela przedstawia wysokość wynagrodzenia wypłaconego przez Emitenta członkom Rady Nadzorczej 
w okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi oraz na dzień zatwierdzenia Prospektu. 
 

Imię i nazwisko Tytuł Stan na dzień 
zatwierdzenia 

Prospektu 
(w PLN) 

2009
(w PLN) 

2008 
(w PLN) 

2007 
(w PLN) 

Rafał Abratański Pełnienie funkcji członka 
Rady Nadzorczej 

0 22.700,00
36.000,00 36.000,00 

Tomasz 
Łuczyński 

Pełnienie funkcji członka 
Rady Nadzorczej 

0 15.134,00
24.000,00 24.000,00 

Michał 
Dworzyński 

Pełnienie funkcji członka 
Rady Nadzorczej 

0 11.134,00
24.000,00 12.000,00 
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Marek Tomasz 
Dybalski 

Pełnienie funkcji członka 
Rady Nadzorczej 

8.000,00 23.134,00
24.000,00 24.000,00 

Rafał Tuzimek Pełnienie funkcji członka 
Rady Nadzorczej 

0 15.134,00
24.000,00 24.000,00 

Robert Sławomir 
Rogowski 

Pełnienie funkcji członka 
Rady Nadzorczej 

0 9.549,00
0,00 0,00 

Andrzej Wojciech 
Soczek 

Pełnienie funkcji członka 
Rady Nadzorczej 

0 7.616,00
0,00 0,00 

Grzegorz 
Leszczyński* 

Pełnienie funkcji członka 
Rady Nadzorczej 

0 0
0,00 12.000,00 

Maciej Zientara** Pełnienie funkcji członka 
Rady Nadzorczej 

0 0
20.000,00 24.000,00 

Jarosław 
Tomczyk*** 

Pełnienie funkcji członka 
Rady Nadzorczej 

8.000,00 12.000,00
22.194,00 12.000,00 

 
Wojciech 
Kossuth 

 

 
Pełnienie funkcji członka 

Rady Nadzorczej 

0 4.000,00  
0,00 

 

 
0,00 

 

 
Andrzej 

Kasperek 
 

 
Pełnienie funkcji członka 

Rady Nadzorczej 

0 4.000,00  
0,00 

 
0,00 

 

Maksymilian 
Kostrzewa 

Pełnienie funkcji 
Przewodniczącego Rady 

Nadzorczej 

12.000,00 12.000,00
0,00 0,00 

Michał Popiołek Pełnienie funkcji członka 
Rady Nadzorczej 

8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 

Jacek Baranek Pełnienie funkcji 
Wiceprzewodniczącego 

Rady Nadzorczej 

0 0 0,00 0,00 

Mariusz Cholewa Pełnienie funkcji członka 
Rady Nadzorczej 

8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 

Adam Purwin Pełnienie funkcji członka 
Rady Nadzorczej 

8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 

Andrzej Stryjski Pełnienie funkcji członka 
Rady Nadzorczej 

0 0 0,00 0,00 

Mariusz Piskorski Pełnienie funkcji członka 
Rady Nadzorczej 

8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 

Jarosław Dubiński Pełnienie funkcji członka 
Rady Nadzorczej 

8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 

* osoba ta pełniła funkcję członka Rady Nadzorczej od 30 czerwca 2005 do 29 czerwca 2007 r. 
** osoba ta pełniła funkcję członka Rady Nadzorczej od 07 listopada 2006  do 31 października 2008 r. 
*** osoba ta pełniła funkcję członka Rady Nadzorczej od 28 czerwca 2007 do 3 grudnia 2008 r. oraz od dnia 31 sierpnia 2009 r. 
Źródło: Emitent 
 
W okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi Emitent nie zawarł z członkami Rady Nadzorczej 
innych transakcji i nie przyznał członkom Rady Nadzorczej innych świadczeń. 
 
15.5.2.1. Umowy z bliskimi członkami rodziny podmiotów powiązanych z Emitentem  
Poniższa tabela przedstawia wysokość wynagrodzenia wypłaconego przez Emitenta bliskim członkom rodziny 
podmiotów powiązanych z Emitentem w okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi oraz na dzień 
zatwierdzenia Prospektu. 
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Imię i nazwisko Tytuł 
Stan na dzień 
zatwierdzenia 

Prospektu 
(w PLN) 

2009 
(w PLN) 

2008 
(w PLN) 

2007 
(w PLN) 

2006 
(w PLN) 

Marek Duda Umowa o pracę 30.000,00 120.000,00 120.350,00 120.000,00 120.000,00 

 
Elżbieta Duda 

 
Umowa o pracę 29.708,48 117.320,96 120.350,00 120.000,00 120.000,00 

 

15.5.3.  Transakcje nabycia Akcji Serii F 
Poniższa tabela przedstawia szczegóły transakcji nabycia Akcji Serii F w ramach programu motywacyjnego, 
wprowadzonego na podstawie uchwał, o których mowa w pkt 7.2.11. Prospektu, zrealizowanych  w okresie 
objętym historycznymi informacjami finansowymi. 
 

Imię i nazwisko (funkcja) Liczba objętych akcji Wartość transakcji w 2008 r. (w PLN)* 

Rafał Oleszak 87.000,00 87.000,00 

Roman Miler 100.000,00 100.000,00 

Piotr Antkowiak – Prezes Polskiej Wołowiny 
sp. z o.o. (do dnia 29 maja 2009 roku) 6.000,00 6.000,00 

Alicja Rogalska – Wiceprezes Polskiej 
Wołowiny sp. z o.o. (do dnia 06 marca 

2009) 
3.000,00 3.000,00 

Paweł Kraupe – na dzień 20.11.08 – 
Wiceprezes Fedrus S.A., obecnie – członek 

Zarządu CM Makton S.A. 
10.000,00 10.000,00 

Adam Wierzbowski – Prezes CM Makton 
S.A. (do dnia 31 grudnia 2009 roku), 

Prezes Netbrokers sp. z o.o. 
10.000,00 10.000,00 

Wiesław Pszonka – Prezes AGROHOP sp. 
z o.o., AGROPROF sp. z o.o., Wiceprezes 
AGRO NET sp. z o.o., ROLPOL sp. z o.o., 

Wizental sp. z o.o. 
11.000,00 11.000,00 

Piotr Wierzbowski – Wiceprezes CM 
Makton S.A., Prezes NEW LOGISTIC sp. 

z o.o. (do dnia 04 marca 2009 roku) 
5.000,00 5.000,00 

Violetta Felińska – na dzień 20.11.08 
Prezes FEDRUS S.A., obecnie członek 

Zarządu CM Makton S.A. 
5.000,00 5.000,00 

Piotr Karasek – Prezes HUNTER WILD sp. 
z o. o. 3.000,00 3.000,00 
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Mirosław Szczepaniak – Prezes ROLPOL 
sp. z o.o., WIZENTAL sp. z o.o., 

wiceprezes AGROHOP Sp. z o. o., 
AGROPROF sp. z o.o., Prezes DUDA Skup 

sp. z o.o. 

3.000,00 3.000,00 

Jerzy Sroka – członek Rady Nadzorczej 
CM Makton S.A., AGROHOP sp. z o.o., 
Polska Wołowina sp. z o.o. (do dnia 6 

lutego 2009 roku) 
9.000,00 9.000,00 

Kamil Czub – Prezes Meat Service sp. 
z o.o., dyrektor handlu zagranicznego PKM 

DUDA S.A. 
17.000,00 17.000,00 

Maciej Chytrowski – Wiceprezes Meat 
Service sp. z o.o. (do dnia 25 marca 2009 
roku), kierownik działu handlowego PKM 
DUDA S.A. (do dnia 14 maja 2009 roku) 

17.000,00 17.000,00 

Piotr Bela – Wiceprezes NEW LOGISTIC 
sp. z o.o. (do dnia 04 marca 2009 roku), 

zastępca dyrektora transportu PKM DUDA 
S.A. 

19.000,00 19.000,00 

*  Transakcja nabycia Akcji Serii F odbyła się w dniu 20 listopada 2008 roku i miała charakter jednorazowy. W  pozostałych latach objętych historycznymi 
informacjami finansowymi oraz w okresie od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia zatwierdzenia Prospektu wartość transakcji ww. osób z Emitentem wynosi 
0 (zero) PLN, z wyjątkiem innych wskazanych w pkt 15.3. i 15.5.1. Prospektu. 
 
Źródło: Emitent 
 

15.5.4. Umowy z członkami Zarządu zawarte w związku z postępowaniem naprawczym  

W związku z zakończonym postępowaniem naprawczym, opisanym w pkt 7.2.14. Prospektu, Emitent zawarł 
następujące umowy z członkami Zarządu.   
 
 
1. Maciej Duda  
 

(a) Kontrakt menedżerski zawarty w dniu 24 lipca 2009 roku („Kontrakt Menedżerski”).  
 
Zgodnie z Kontraktem Menedżerskim Maciej Duda świadczy na rzecz Emitenta usługi zarządzania jako członek 
Zarządu Emitenta.  
 
Kontrakt Menedżerski przewiduje, że Maciej Duda otrzymywać będzie miesięczne wynagrodzenie w wysokości 
50.000 złotych. Wynagrodzenie będzie wypłacane miesięcznie z dołu. Kontrakt Menedżerski stanowi ponadto, że 
Rada Nadzorcza Emitenta do końca 2009 r. ustali dodatkowy program motywacyjny dla menedżerów, 
z zastrzeżeniem, iż wejdzie on w życie z dniem wejścia w życie umowy przyrzeczonej konsolidacyjnego kredytu 
konsorcjalnego. 
 
W okresie obowiązywania Kontraktu Menedżerskiego Maciej Duda jest uprawniony do wyłącznego korzystania 
dla potrzeb zleconych zadań z samochodu marki Mercedes klasy S z prawem wymiany na samochód marki 
Mercedes klasy S lub równorzędny po każdych 24 miesiącach jego użytkowania. Maciej Duda ma prawo 
korzystania z samochodu służbowego dla celów prywatnych. Ponadto Emitent udostępni Maciejowi Dudzie 
służbowy telefon komórkowy oraz służbowy komputer przenośny. 

 
Dodatkowo Kontrakt Menedżerski przewiduje, że Maciej Duda jest uprawniony do otrzymania odprawy 
w wysokości 12-krotności miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego bez uwzględnienia jakiejkolwiek premii, 
w przypadku gdy: 
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a) Maciej Duda złoży oświadczenie o rezygnacji z funkcji członka Zarządu Emitenta, zgodnie z Kontraktem 
Menedżerskim, i złoży oświadczenie o rozwiązaniu Kontraktu Menedżerskiego, 

 
b) zostanie podjęta przez Radę Nadzorczą lub Walne Zgromadzenie Emitenta uchwała o odwołaniu Macieja 

Dudy z Zarządu Emitenta i Maciej Duda złoży, zgodnie z Kontraktem Menadżerskim, oświadczenie 
o rozwiązaniu Kontraktu Menedżerskiego, 

 
c) Emitent złoży oświadczenie o rozwiązaniu Kontraktu Menaedżerskiego mimo niezaistnienia żadnej z sytuacji 

określonych w § 261 ust. 2 statutu Emitenta. 
 
Na podstawie Kontraktu Menedżerskiego Maciej Duda został zobowiązany do nieprowadzenia w Polsce lub za 
granicą, w jakiejkolwiek formie, działalności konkurencyjnej wobec Emitenta przez okres obowiązywania 
kontraktu i 1 rok od daty jego rozwiązania lub wygaśnięcia.  

 
W okresie od dnia rozwiązania kontraktu menedżerskiego do dnia ustania zakazu prowadzenia działalności 
konkurencyjnej członkowi Zarządu przysługiwać będzie odszkodowanie z tytułu powstrzymywania się od 
prowadzenia działalności konkurencyjnej w wysokości równej, za cały okres trwania zakazu prowadzenia 
działalności konkurencyjnej, 12-krotności ostatniego miesięcznego wynagrodzenia za wykonanie ww. kontraktu, 
chyba że kontrakt ten zostanie rozwiązany z powodu naruszenia przez Macieja Dudę zakazu prowadzenia 
działalności konkurencyjnej.  

 
Kontrakt Menedżerski został zawarty na czas określony do dnia 31 grudnia 2012 r.  
 
Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Kontraktu Menedżerskiego Maciej Duda 
będzie solidarnie odpowiedzialnym wraz Bogną Dudą-Jankowiak do zapłaty Emitentowi kar umownych po 
5.000.000 zł za pierwsze i każde kolejne pojedyncze naruszenie poszczególnych zobowiązań wymienionych 
w Kontrakcie Menedżerskim, nie więcej jednak niż łącznie 10.000.000 zł w odniesieniu do każdego 
z menadżerów wymienionych w Warunkach Restrukturyzacji. 
 
(b) Porozumienie zawarte w dniu 24 lipca 2009 r. w zakresie używania samochodu służbowego do celów 

prywatnych („Porozumienie”). 
 
Na podstawie Porozumienia Maciej Duda jest uprawniony do użytkowania do celów prywatnych z samochodu 
służbowego 
 
Zgodnie z Porozumieniem kwota dodatkowego przychodu Macieja Dudy z tytułu używania samochodu 
służbowego do celów prywatnych będzie określana jako miesięczny ryczałt obliczany jako iloczyn miesięcznego 
limitu kilometrów (1000 km) oraz stawki za kilometr, określonej według cen rynkowych. W przypadku 
przekroczenia powyżej wskazanego limitu kilometrów, kwota dodatkowego przychodu Macieja Dudy z tytułu 
nieodpłatnego świadczenia za dany miesiąc zostanie powiększona przy odpowiednim zastosowaniu zasad 
zawartych w Porozumieniu. 
 
(c) Umowa Poręczenia zawarta w dniu 24 lipca 2009 r.  
 
Umowa Poręczenia zawarta pomiędzy Emitentem a Maciejem Dudą zabezpiecza roszczenia Emitenta z tytułu 
naruszenia przez Bognę Dudę-Jankowiak któregokolwiek z postanowień wynikających z umowy o pracę zawartej 
pomiędzy Emitentem a Bogną Dudą-Jankowiak dnia 24 lipca 2009 r. (opisana poniżej w punkcie 15.5.4. ppkt 4.) 
oraz umowy o zakazie konkurencji zawartej pomiędzy Emitentem a Bogną Dudą-Jankowiak dnia 24 lipca 2009 r. 
(opisana poniżej w punkcie 15.5.4. ppkt 4.). 

 
Na podstawie Umowy Poręczenia Maciej Duda udzielił poręczenia do kwoty 10.000.000,00 złotych. 

  
Poręczenie zostało udzielone na okres do dnia 31 grudnia 2012 r. 
 
(d) Umowa Poręczenia zawarta w dniu 24 lipca 2009 r.  
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Umowa Poręczenia zawarta pomiędzy Emitentem a Darią Dudą zabezpiecza roszczenia Emitenta z tytułu 
naruszenia przez Macieja Dudę któregokolwiek z postanowień wynikających z Kontraktu Menedżerskiego 
zawartego pomiędzy Emitentem a Maciejem Dudą dnia 24 lipca 2009 r. (opisana powyżej w punkcie 15.5.4. 
ppkt 1.). 

 
Na podstawie Umowy Poręczenia Daria Duda udzieliła poręczenia do kwoty 10.000.000,00 złotych. 

  
Poręczenie zostało udzielone na okres do dnia 31 grudnia 2012 r. 
 
 
2. Rafał Oleszak 
 
(a) Umowa o pracę zawarta w dniu 24 lipca 2009 roku („Umowa o Pracę”).  

 
Na podstawie Umowy o Pracę Rafał Oleszak świadczy na rzecz Emitenta pracę, pełniąc obowiązki Dyrektora 
Finansowego i członka Zarządu Emitenta.  
 
Wynagrodzenie zasadnicze Rafała Oleszaka wynosi 35.000 zł miesięcznie brutto. Dodatkowo Rafał Oleszak 
będzie uprawniony do uczestnictwa w dodatkowym programie motywacyjnym dla menedżerów, ustalonym przez 
Radę Nadzorczą do końca 2009 r.  
 
Na podstawie Umowy o Pracę Rafał Oleszak będzie mógł korzystać z samochodu służbowego marki Mercedes 
klasy E, z prawem wymiany na samochód marki Mercedes klasy E lub równorzędny po każdych 24 miesiącach 
jego użytkowania. Ponadto Emitent udostępni Rafałowi Oleszakowi służbowy telefon komórkowy oraz służbowy 
komputer przenośny. Rafał Oleszak jest uprawniony do korzystania ze służbowych kart kredytowych do celów 
służbowych. 

 
Umowa o Pracę została zawarta na czas określony do dnia 31 grudnia 2012 r.  
 
Zgodnie z Umową o Pracę Rafał Oleszak jest uprawniony do otrzymania odprawy w wysokości 12-krotności 
miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, bez uwzględniania jakiejkolwiek premii, płatnej w terminie 
1 miesiąca od dnia rozwiązania przedmiotowej umowy, w przypadku gdy: 

 
a) Rafał Oleszak złoży oświadczenie o rezygnacji z funkcji członka Zarządu Emitenta zgodnie z Umową 

o Pracę i złoży oświadczenie o rozwiązaniu Umowy o Pracę albo 
 
b) zostanie podjęta przez Radę Nadzorczą lub Walne Zgromadzenie uchwała o odwołaniu Rafała Oleszaka 

z Zarządu Emitenta i Rafał Oleszak złoży oświadczenie o rozwiązaniu Umowy o Pracę, albo 
 
c) Emitent złoży oświadczenie o rozwiązaniu Umowy o Pracę, mimo niezaistnienia żadnej z przyczyn 

wskazanych w § 261 ust. 2 statutu Emitenta. 
 
(b) Umowa o zakazie konkurencji zawarta w dniu 24 lipca 2009 roku („Umowa o Zakazie Konkurencji”).  
 
Zgodnie z Umową o Zakazie Konkurencji Rafał Oleszak został zobowiązany jest do nieprowadzenia w Polsce lub 
za granicą, w jakiejkolwiek formie, działalności konkurencyjnej wobec działalności Emitenta przez okres jej 
obowiązywania i okres 12 miesięcy po zakończeniu zatrudnienia Rafała Oleszaka u Emitenta, niezależnie od 
trybu tego zakończenia.  

 
Zgodnie z Umową o Zakazie Konkurencji Emitent wypłaci Rafałowi Oleszakowi odszkodowanie za obowiązek 
powstrzymywania się od działalności konkurencyjnej, w wysokości równej za cały okres trwania zakazu 
prowadzenia działalności konkurencyjnej, 12-krotności ostatniego miesięcznego wynagrodzenia określonego 
w Umowie o Pracę.    

 
(c) Porozumienie zawarte w dniu 24 lipca 2009 r. w zakresie używania samochodu służbowego do celów 

prywatnych („Porozumienie”). 
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Na podstawie Porozumienia Rafał Oleszak jest uprawniony do użytkowania do celów prywatnych z samochodu 
służbowego. 
 
Zgodnie z Porozumieniem kwota dodatkowego przychodu Rafała Oleszaka z tytułu używania samochodu 
służbowego do celów prywatnych będzie określana jako miesięczny ryczałt obliczany jako iloczyn miesięcznego 
limitu kilometrów (500 km) oraz stawki za kilometr określonej według cen rynkowych. W przypadku przekroczenia 
powyżej wskazanego limitu kilometrów, kwota dodatkowego przychodu Rafała Oleszaka z tytułu nieodpłatnego 
świadczenia za dany miesiąc zostanie powiększona przy odpowiednim zastosowaniu zasad zawartych 
w Porozumieniu. 
 
3. Roman Miler  
 
(a) Umowa o pracę zawarta w dniu 24 lipca 2009 roku („Umowa o Pracę”).  

 
Na podstawie Umowy o Pracę Roman Miler świadczy na rzecz Emitenta pracę, pełniąc obowiązki Dyrektora 
Handlowego i członka Zarządu Emitenta.  
 
Wynagrodzenie zasadnicze Romana Milera wynosi 35.000 zł miesięcznie brutto. Dodatkowo Rafał Miler będzie 
uprawniony do uczestnictwa w dodatkowym programie motywacyjnym dla menedżerów, ustalonym przez Radę 
Nadzorczą do końca 2009 r.  
 
Na podstawie Umowy o Pracę Roman Miler będzie mógł korzystać z samochodu służbowego marki Mercedes 
klasy CLS, z prawem wymiany na samochód marki Mercedes klasy CLS lub równorzędny po każdych 24 
miesiącach jego użytkowania. Ponadto Emitent udostępni Romanowi Milerowi służbowy telefon komórkowy oraz 
służbowy komputer przenośny. Roman Miler jest uprawniony do korzystania ze służbowych kart kredytowych do 
celów służbowych. 

 
Umowa o Pracę została zawarta na czas określony do dnia 31 grudnia 2012 r.  
 
Zgodnie z Umową o Pracę Roman Miler jest uprawniony do otrzymania odprawy w wysokości 12-krotności 
miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, bez uwzględniania jakiejkolwiek premii, płatnej w terminie 
1 miesiąca od dnia rozwiązania przedmiotowej umowy, w przypadku gdy: 

 
a) Roman Miler złoży oświadczenie o rezygnacji funkcji członka Zarządu Emitenta zgodnie z Umową o Pracę 

i złoży oświadczenie o rozwiązaniu Umowy o Pracę albo 
 
b) zostanie podjęta przez Radę Nadzorczą lub Walne Zgromadzenie uchwała o odwołaniu Romana Milera 

z Zarządu Emitenta i Roman Miler złoży oświadczenie o rozwiązaniu Umowy o Pracę, albo 
 
c) Emitent złoży oświadczenie o rozwiązaniu Umowy o Pracę, mimo niezaistnienia żadnej z przyczyn 

wskazanych w § 261 ust. 2 statutu Emitenta. 
 
(b) Umowa o zakazie konkurencji zawarta w dniu 24 lipca 2009 roku („Umowa o Zakazie Konkurencji”).  
 
Zgodnie z Umową o Zakazie Konkurencji Roman Miler został zobowiązany do nieprowadzenia w Polsce lub za 
granicą, w jakiejkolwiek formie, działalności konkurencyjnej wobec działalności Emitenta przez okres jej 
obowiązywania i okres 12 miesięcy po zakończeniu zatrudnienia Romana Milera u Emitenta, niezależnie od trybu 
tego zakończenia.  

 
Zgodnie z Umową o Zakazie Konkurencji Emitent wypłaci Romanowi Milerowi odszkodowanie za obowiązek 
powstrzymywania się od działalności konkurencyjnej, w wysokości równej za cały okres trwania zakazu 
prowadzenia działalności konkurencyjnej 12-krotności ostatniego miesięcznego wynagrodzenia określonego 
w Umowie o Pracę.    
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4. Bogna Duda-Jankowiak  
 

Na podstawie Umowy o Pracę Bogna Duda-Jankowiak świadczy na rzecz Emitenta pracę, pełniąc obowiązki 
członka Zarządu Emitenta.  
 
Wynagrodzenie zasadnicze Bogny Dudy-Jankowiak wynosi 35.000 zł miesięcznie brutto. Dodatkowo Bogna 
Duda-Jankowiak będzie uprawniona do uczestnictwa w dodatkowym programie motywacyjnym dla menedżerów 
ustalonym przez Radę Nadzorczą do końca 2009 r.  
 
Na podstawie Umowy o Pracę Bogna Duda-Jankowiak będzie mogła korzystać z samochodu służbowego marki 
Mercedes klasy S, z prawem wymiany na samochód marki Mercedes klasy S lub równorzędny po każdych 24 
miesiącach jego użytkowania. Ponadto Emitent udostępni Bognie Dudzie-Jankowiak służbowy telefon 
komórkowy oraz służbowy komputer przenośny. Bogna Duda-Jankowiak jest uprawniona do korzystania ze 
służbowych kart kredytowych do celów służbowych. 

 
Umowa o Pracę została zawarta na czas określony do dnia 31 grudnia 2012 r.  
 
Zgodnie z Umową o Pracę Bogna Duda-Jankowiak jest uprawniona do otrzymania odprawy w wysokości         
12-krotności miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, bez uwzględniania jakiejkolwiek premii, płatnej 
w terminie 1 miesiąca od dnia rozwiązania przedmiotowej umowy, w przypadku gdy: 

 
a) Bogna Duda-Jankowiak złoży oświadczenie o rezygnacji z funkcji członka Zarządu Emitenta, zgodnie 

z Umową o Pracę, i złoży oświadczenie o rozwiązaniu Umowy o Pracę albo 
 
b) zostanie podjęta przez Radę Nadzorczą lub Walne Zgromadzenie uchwała o odwołaniu Bogny Dudy-

Jankowiak z Zarządu Emitenta i Bogna Duda-Jankowiak złoży oświadczenie o rozwiązaniu Umowy o Pracę, 
albo 

 
c) Emitent złoży oświadczenie o rozwiązaniu Umowy o Pracę, mimo niezaistnienia żadnej z przyczyn 

wskazanych w § 261 ust. 2 statutu Emitenta. 
 
(a) Umowa o zakazie konkurencji zawarta w dniu 24 lipca 2009 roku („Umowa o Zakazie Konkurencji”).  
 
Zgodnie z Umową o Zakazie Konkurencji Bogna Duda-Jankowiak została zobowiązana do nieprowadzenia 
w Polsce lub za granicą, w jakiejkolwiek formie, działalności konkurencyjnej wobec działalności Emitenta przez 
okres jej obowiązywania i okres 12 miesięcy po zakończeniu zatrudnienia Bogny Dudy-Jankowiak u Emitenta, 
niezależnie od trybu tego zakończenia.  

 
Zgodnie z Umową o Zakazie Konkurencji Emitent wypłaci Bognie Dudzie-Jankowiak odszkodowanie za 
obowiązek powstrzymywania się od działalności konkurencyjnej, w wysokości równej za cały okres trwania 
zakazu prowadzenia działalności konkurencyjnej, 12-krotności ostatniego miesięcznego wynagrodzenia 
określonego w Umowie o Pracę.    
 
(b) Umowa Poręczenia zawarta w dniu 24 lipca 2009 r.  
 
Umowa Poręczenia zawarta pomiędzy Emitentem a Bogną Dudą-Jankowiak zabezpiecza roszczenia Emitenta 
z tytułu naruszenia przez Macieja Dudę któregokolwiek z postanowień wynikających z Kontraktu Menedżerskiego 
zawartego pomiędzy Emitentem a Maciejem Dudą dnia 24 lipca 2009 r. (opisanego w punkcie 15.5.4. ppkt 1.) 
oraz Umowy o Zakazie Konkurencji zawartej pomiędzy Emitentem a Maciejem Dudą w dniu 24 lipca 2009 r. 
(opisana w punkcie15.5.4. ppkt 1.). 

 
Na podstawie Umowy Poręczenia Bogna Duda-Jankowiak udzieliła poręczenia do kwoty 10.000.000,00 złotych. 

  
Poręczenie zostało udzielone na okres do dnia 31 grudnia 2012 r. 
 
(c) Umowa Poręczenia zawarta w dniu 24 lipca 2009 r.  
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Umowa Poręczenia zawarta pomiędzy Emitentem a Dariuszem Jankowiakiem zabezpiecza roszczenia Emitenta 
z tytułu naruszenia przez Bognę Dudę-Jankowiak któregokolwiek z postanowień wynikających z umowy o pracę 
zawartej pomiędzy Emitentem a Bogną Dudą-Jankowiak dnia 24 lipca 2009 r. (opisana powyżej w punkcie 
15.5.4. ppkt 4.).  

 
Na podstawie Umowy Poręczenia Dariusz Jankowiak udzielił poręczenia do kwoty 10.000.000,00 złotych. 

  
Poręczenie zostało udzielone na okres do dnia 31 grudnia 2012 r. 
 
 
5. Dariusz Formela  
Na podstawie Umowy o Pracę zawartej w dniu 7 grudnia 2009 r. Dariusz Formela świadczy na rzecz Emitenta 
pracę, pełniąc obowiązki członka Zarządu Emitenta. Umowa zawarta w dniu 7 grudnia 2009 r. ze skutkiem od 
dnia 7 września 2009 r. 
 
Wynagrodzenie zasadnicze Dariusza Formeli wynosi 35.000 zł miesięcznie brutto. Dodatkowo Dariusz Formela 
będzie uprawniony do uczestnictwa w dodatkowym programie motywacyjnym dla menedżerów ustalonym przez 
Radę Nadzorczą do końca 2009 r.  
 
Na podstawie Umowy o Pracę Dariusz Formela będzie mógł korzystać z samochodu służbowego marki 
Mercedes klasy E, z prawem wymiany na samochód marki Mercedes klasy E lub równorzędny po każdych 24 
miesiącach jego użytkowania. Ponadto Emitent udostępni Dariuszowi Formeli służbowy telefon komórkowy oraz 
służbowy komputer przenośny. Dariusz Formela jest uprawniony do korzystania ze służbowych kart kredytowych 
do celów służbowych. 
 
Umowa o Pracę została zawarta na czas określony do dnia 31 grudnia 2012 r .  
 
Zgodnie z Umową o Pracę Dariusz Formela jest uprawniona do otrzymania odprawy w wysokości 12-krotności 
miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, bez uwzględniania jakiejkolwiek premii, płatnej w terminie 
1 miesiąca od dnia rozwiązania przedmiotowej umowy, w przypadku gdy: 

 
a) Dariusz Formela złoży oświadczenie o rezygnacji funkcji członka Zarządu Emitenta zgodnie z Umową 

o Pracę i złoży oświadczenie o rozwiązaniu Umowy o Pracę albo 
 
b) zostanie podjęta przez Radę Nadzorczą lub Walne Zgromadzenie uchwała o odwołaniu Dariusza Formeli 

z Zarządu Emitenta i Dariusz Formela złoży oświadczenie o rozwiązaniu Umowy o Pracę, albo 
 
c) Emitent złoży oświadczenie o rozwiązaniu Umowy o Pracę, mimo niezaistnienia żadnej z przyczyn 

wskazanych w § 261 ust. 2 statutu Emitenta. 
 
(a) Umowa o zakazie konkurencji zawarta w dniu 10 grudnia 2009 roku („Umowa o Zakazie Konkurencji”).  
 
Zgodnie z Umową o Zakazie Konkurencji Dariusz Formela został zobowiązany do nieprowadzenia w Polsce lub 
za granicą, w jakiejkolwiek formie, działalności konkurencyjnej wobec działalności Emitenta przez okres jej 
obowiązywania (od dnia 7 września 2009 r.) i okres 12 miesięcy po zakończeniu zatrudnienia Dariusza Fromeli 
u Emitenta, niezależnie od trybu tego zakończenia.  

 
Zgodnie z Umową o Zakazie Konkurencji Emitent wypłaci Dariuszowi Formeli odszkodowanie za obowiązek 
powstrzymywania się od działalności konkurencyjnej, w wysokości równej za cały okres trwania zakazu 
prowadzenia działalności konkurencyjnej 12-krotności ostatniego miesięcznego wynagrodzenia określonego 
w Umowie o Pracę.  
 
(b) Porozumienie zawarte w dniu 10 grudnia 2009 r. w zakresie używania samochodu służbowego do celów 

prywatnych („Porozumienie”). 
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Na podstawie Porozumienia Dariusz Formela jest uprawniony do użytkowania do celów prywatnych z samochodu 
służbowego. 
 
Zgodnie z Porozumieniem kwota dodatkowego przychodu Dariusza Formeli z tytułu używania samochodu 
służbowego do celów prywatnych będzie określana jako miesięczny ryczałt obliczany jako iloczyn miesięcznego 
limitu kilometrów (500 km) oraz stawki za kilometr określonej według cen rynkowych. W przypadku przekroczenia 
powyżej wskazanego limitu kilometrów, kwota dodatkowego przychodu Dariusza Formeli z tytułu nieodpłatnego 
świadczenia za dany miesiąc zostanie powiększona przy odpowiednim zastosowaniu zasad zawartych 
w Porozumieniu. 
 

16 Prognozy finansowe Emitenta 
W artykułach Duda wstaje z kolan („Puls Biznesu” z dnia 3 marca 2010 r.) oraz W Dudzie trzeba przeprowadzić 
porządki, później inwestycje („Parkiet” z dnia 22 marca 2010 r.) znalazły się m.in. stwierdzenia: „Restrukturyzacja 
ma się zakończyć w 2012 r., ale jej efekty mają się uwidaczniać aż do 2014 r. Realizacja programu w latach 
2010-14 ma poprawić zysk EBIT łącznie aż o 80 mln zł” oraz: „Tylko dzięki restrukturyzacji w latach 2010-2014 
zysk operacyjny PKM Duda ma zwiększyć się o 80 mln złotych. Już w tym roku powinno być to 8 mln zł”. 
Również w raporcie za IV kwartał 2009 r. (QSr IV 2009) znalazła się informacja: „Zarząd planuje, iż w latach 
2010-2014 wpływ Programu Restrukturyzacji na wynik operacyjny (EBIT) będzie się kształtować na poziomie 
80 mln PLN (wynik skumulowany)”. Przytoczone w ww. artykułach prasowych oraz w raporcie za IV kwartał 
2009 r. wartości odnoszą się wyłącznie do oszczędności i skutków poprawy efektywności, jakie Grupa PKM Duda 
zamierza uzyskać w latach 2010-2014 w związku z wprowadzeniem programu restrukturyzacji operacyjnej DUDA 
2012. Ponadto Emitent pragnie podkreślić, że kwota 8 mln zł podana w publikacjach prasowych jest wyłącznie 
szacowaną kwotą oszczędności, które mają być osiągnięte dzięki realizacji Programu Restrukturyzacji DUDA 
2012, a nie zaś kwotą zysku operacyjnego, jaki Emitent planuje osiągnąć w bieżącym roku obrotowym. 
Dodatkowo Emitent zaznacza, że kwoty, o których mowa w ww. artykułach prasowych oraz w raporcie 
skonsolidowanym Emitenta za IV kw. 2009 r., dotyczą wyłącznie szacowanych oszczędności, które mają być 
osiągnięte dzięki realizacji Programu Restrukturyzacji DUDA 2012, i nie są kwotą zysku operacyjnego, jaki 
Emitent planuje osiągnąć w latach 2010-2012. Wartości te nie stanowią prognozy przyszłych wyników Emitenta, 
lecz są jedynie jednym z wielu czynników, które będą miały wpływ na przyszłe wyniki Emitenta. Emitent pragnie 
poinformować, że przytoczone powyżej wartości nie uwzględniają pozostałych kluczowych informacji 
wynikających zarówno z realizowanego Programu Restrukturyzacji DUDA 2012 oraz innych czynników, które 
mogą w znaczącym stopniu kształtować przyszłe wyniki Spółki. Emitent zastrzega, że sporządzenie prognoz 
wyników Spółki wyłącznie w oparciu o jeden czynnik (w postaci kwot oszczędności osiąganych w ramach 
Programu Restrukturyzacji DUDA 2012) byłoby wielce niewiarygodne i bardzo trudne do oszacowania, tak więc 
Emitent podkreśla, że przedstawione w rozdziale 6.4. kwoty oszczędności osiąganych w ramach Programu 
Restrukturyzacji DUDA 2012 nie są prognozami wyników. Intencją Emitenta jest, jak każdego podmiotu 
prowadzącego restrukturyzację, poprawa wyników finansowych, nie zaś dalsze ponoszenie lub pogłębianie strat. 
Emitent pragnie zwrócić uwagę inwestorów na ryzyko związane z niepowodzeniem restrukturyzacji operacyjnej 
Grupy PKM Duda, opisane w rozdziale 2. Prospektu, w szczególności na fakt, że działania restrukturyzacyjne 
mogą nie dać pożądanych efektów, a wtedy Spółka będzie zmuszona pogłębić restrukturyzację. 
Zarząd Emitenta nie publikował i nie publikuje prognozy wyników finansowych, w tym w szczególności wartości 
minimalnej prawdopodobnego poziomu zysków. 
 

17 Informacje osób trzecich oraz oświadczenia ekspertów 
i oświadczenie o jakimkolwiek zaangażowaniu  

17.1 . Dane na temat eksperta 
W Prospekcie nie zostały zamieszczone stwierdzenia lub raporty osób określanych jako eksperci. 
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17.2 . Potwierdzenie, że informacje uzyskane od osób trzecich zostały 
dokładnie powtórzone. Źródła tych informacji 

W pkt 7.1.1. i 7.1.2. Prospektu zostały zamieszczone dane pochodzące od następujących osób trzecich: 

•  Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy: 

•  Rynek mięsa. Stan i perspektywy, nr 36, maj 2009, 

•  Rynek Mięsa – stan i perspektywy, maj 2009, IERiGŻ-PIB (aneks nr 3, s.39), 

•  Rynek mięsa. Stan i perspektywy, nr 37, wrzesień 2009; 

•  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi: 

•  Rynek mięsa wieprzowego, Departament Rynków Rolnych – Zintegrowany System Rolniczej 
Informacji Rynkowej, nr 37/2009, 17 września 2009 r.; 

•  Główny Urząd Statystyczny: 

•  Mały Rocznik Statystyczny 2009, 

•  Rocznik Statystyczny 2008, 

•  Rocznik Statystyczny 2007, 

•  Rocznik Statystyczny 2006; 

•  Urząd Statystyczny Unii Europejskiej – Eurostat; 

•  Raport Food: from farm to fork statistics, Bruksela, marzec 2008; 

•  PMR Publications:  

•   Handel detaliczny artykułami spożywczymi w Polsce 2008, 2008; 

•  M. Oniszczuk, Sektorowa Ukraina, Gazeta Finansowa, 2/10/2008; 

•  Agencja Rynku Rolnego, Biuro Analiz i Programowania, Prognoza cen rynkowych podstawowych 
produktów rolniczych, marzec 2010 r.   

 
Informacje pochodzące od osób trzecich zostały dokładnie powtórzone w stopniu, w jakim Emitent może to 
ocenić na podstawie informacji opublikowanych przez osobę trzecią, nie zostały pominięte żadne fakty, które 
sprawiłyby, że powtórzone informacje byłyby niedokładne lub wprowadzałyby w błąd. 
 

18 Dokumenty udostępnione do wglądu 
W okresie ważności prospektu emisyjnego w siedzibie Emitenta można zapoznawać się w formie papierowej 
z następującymi dokumentami lub ich kopiami: 
 
(1) statut Emitenta, 



275 
 

(2) wszystkie raporty, pisma i inne dokumenty, historyczne dane finansowe, wyceny i oświadczenia 
sporządzone przez eksperta na wniosek Emitenta, do których odniesienia lub których fragmenty znajdują się 
w Prospekcie Emisyjnym, 

(3) historyczne dane finansowe Emitenta oraz podmiotów zależnych od Emitenta, za każde z dwóch lat 
obrotowych, poprzedzających publikację Prospektu Emisyjnego. 

 
Ponadto Prospekt będzie udostępniony w formie elektronicznej na stronie internetowej Emitenta. 

19 Informacje dodatkowe  

19.1 . Wskazanie innych informacji, które zostały zbadane lub przejrzane 
przez uprawnionych biegłych rewidentów oraz w odniesieniu do których 
sporządzili oni raport 

W Prospekcie nie zawarto innych informacji, które zostały zbadane przez biegłego rewidenta. 

19.2 . Biegli rewidenci 
Audytu sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. dokonała 
Mirosława Szóstak, biegły rewident o nr ewid. 9718/2002, reprezentująca CGS - AUDYTOR sp. z o.o., ul. Stary 
Rynek 87/88, 61-773 Poznań.  
Audytu sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. dokonała 
Mirosława Szóstak, biegły rewident o nr ewid. 9718/2002, reprezentująca CGS - AUDYTOR sp. z o.o., ul. Stary 
Rynek 87/88, 61-773 Poznań. 
Audytu sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. dokonał Dariusz 
Sarnowski, biegły rewident o nr ewid. 10200, reprezentujący HLB Sarnowski & Wiśniewski sp. z o.o., ul. 
Bluszczowa 7, 61-478 Poznań. 

19.3 . Powody zmiany firmy audytorskiej 
Mając na uwadze zasadę cyklicznej zmiany podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych oraz 
w wyniku oceny ofert złożonych przez audytorów zainteresowanych przedmiotowym zakresem prac 
w odniesieniu do sprawozdań Emitenta, Rada Nadzorcza w dniu 15 lipca 2009 roku uchwałą nr 3/15/07/2009 
dokonała wyboru podmiotu pod firmą HLB Sarnowski & Wiśniewski sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 
ul. Bluszczowa 7, 61-478 Poznań, wpisanego na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań 
finansowych pod nr 2917, do przeprowadzenia: przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego na dzień 
30.06.2009 r., przeglądu śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego na dzień 30.06.2009 roku, 
badania jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009 oraz badania skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009.  

19.4 . Opis zakresu działań doradców związanych z ofertą 
IPOPEMA Securities S.A. pełni funkcję oferującego Akcje Serii H, doradzał Spółce przy przygotowaniu oraz 
realizacji Oferty Publicznej oraz przygotował niektóre części Prospektu.  
 
Doradca Prawny – Spółka partnerska radców prawnych Biedecki, Biedecki i Ptak z siedzibą w Warszawie – jest 
powiązany z Emitentem w zakresie wynikającym z zawartej umowy na pełnienie funkcji doradcy prawnego 
Emitenta przy przeprowadzeniu Publicznej Oferty Akcji Oferowanych. 
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20 Sprawozdania finansowe  

20.1 . Historyczne informacje finansowe 
Historyczne informacje finansowe Emitenta wraz z opinią biegłego rewidenta za okresy 12 miesięcy 
zakończonych 31 grudnia 2007 r.,  31 grudnia 2008 r. i 31 grudnia 2009 r. udostępnione zostały w siedzibie 
Emitenta oraz na stronie internetowej Emitenta pod adresem: http://www.pkmduda.pl/index.php?pid=127.   

20.2 . Sprawozdania finansowe 
Skonsolidowane roczne sprawozdania finansowe Emitenta za lata 2007-2009 oraz skonsolidowane 
sprawozdanie finansowe Emitenta za okres I kw. 2010 r. zostały udostępnione przez Emitenta w siedzibie oraz 
podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Emitenta pod adresem: 
 http://www.pkmduda.pl/index.php?pid=127.   

20.3 . Badanie historycznych rocznych informacji finansowych 
Historyczne informacje finansowe za lata 2007-2009 zostały zbadane przez biegłego rewidenta. Opinia biegłego 
rewidenta dotycząca każdego zbadanego okresu została dołączona do odpowiednich raportów rocznych 
udostępnionych przez Emitenta pod adresem: http://www.pkmduda.pl/index.php?pid=127.   
W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Emitenta biegły rewident zawarł następującą uwagę objaśniającą 
wraz z uzasadnieniem: 
„Nie zgłaszając zastrzeżeń do prawidłowości i rzetelności zbadanego sprawozdania finansowego, zwracamy 
uwagę na fakt istnienia ryzyka związanego z naruszeniem przez Jednostkę Dominującą warunków umowy 
o Konsolidacyjny Kredyt Konsorcjalny zawartej w dniu 23 grudnia 2009 roku pomiędzy Spółką Polski Koncern 
Mięsny Duda Spółka Akcyjna a konsorcjum banków Kredyt Bank S.A., Pekao S.A., PKO BP S.A., ING Bank 
Śląski S.A., BZ WBK S.A., BRE Bank S.A., co może pociągnąć za sobą skutki przewidziane w umowie. 
Na skutek dokonania dodatkowych odpisów i rezerw w porównaniu do wyników opublikowanych za IV kwartał 
2009 roku, kapitały własne Spółki wykazane w sprawozdaniu finansowym będącym podstawą obliczenia 
wskaźników, osiągnęły poziom, który powoduje obniżenie wartości wskaźnika poniżej wymaganego poziomu. 
Zarząd Spółki przedstawił w sprawozdaniu Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz w skonsolidowanym 
sprawozdaniu finansowym ryzyka wynikające z przedmiotowej umowy, a będące konsekwencją zmiany 
wskaźnika, oraz sposób procedowania w związku z zaistniałą sytuacją”. 

20.4 . Data najnowszych informacji finansowych  
Ostatnie roczne informacje finansowe zbadane przez biegłego rewidenta dotyczą roku obrotowego 2009, 
natomiast ostatnie finansowe informacje za okres I kw. 2010 r. nie zostały zbadane ani poddane przeglądowi 
przez biegłego rewidenta. 

20.5 . Śródroczne i inne informacje finansowe 
Emitent opublikował informacje finansowe za okres I kw. 2010 r., które zostały umieszczone na stronie 
internetowej: http://www.pkmduda.pl/index.php?pid=127.  

20.6 . Znaczące zmiany w sytuacji finansowej i ekonomicznej Emitenta 
Emitent oświadcza, że od daty 31 marca 2009 r. miały miejsce następujące istotne wydarzenia, mające wpływ na 
sytuację finansową i handlową Emitenta: 

•  Rada Nadzorcza Spółki przyjęła opracowane przez Ząrzad Spółki kierunki strategiczne Grupy 
Kapitałowej PKM DUDA na lata 2010-2012; 

•  W dniu 09 kwietnia 2010 roku Emitent zbył spółkę zależną – Przedsiębiorstwo Filialne „Ekspres” 
z siedzibą w Zorii za 12 132 049 hrywien. Zapłata wyżej wskazanej kwoty dokonana została w całości 
przez nabywcę w dniu 12 kwietnia 2010 roku; 
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•  W dniu 14 kwietnia 2010 r. Emitent nabył 100% udziałów w spółce Domco sp. z o.o. z siedzibą 
w Warszawie. Transakcja miała na celu głównie zabezpieczenie interesów (należności) Grupy 
Kapitałowej PKM Duda;  

•  Zarząd, w porozumieniu z Radą Nadzorczą, kierując się zasadą najdalej posuniętej ostrożności oraz 
opinią audytora badającego sprawozdania finansowe, jak i firmy doradczej Ernst & Young sp. z o.o., 
dokonał zwiększenia, w porównaniu z danymi ujawnionymi w raporcie kwartalnym za IV kwartał 2009 
roku, odpisów aktualizujących i rezerw. Dotyczącą one głównie utraty wartości aktywów majątkowych 
i finansowych na Ukrainie i w Polsce oraz aktualizacji wartości nieruchomości inwestycyjnych. Spółka, 
po uzyskaniu ostatecznych wyników ze sprawozdań finansowych za rok 2009, dokonała kalkulacji 
wskaźników finansowych. Na skutek dokonania dodatkowych odpisów i rezerw w porównaniu do 
wyników opublikowanych za IV kw. 2009 r., kapitały własne Spółki wykazane w sprawozdaniu 
finansowym skonsolidowanym osiągnęły poziom, który powoduje obniżenie jednego ze wskaźników dla 
Danych Skonsolidowanych poniżej wymaganego poziomu. Agent kredytu, będący stroną umowy 
o konsolidacyjny kredyt konsorcjalny, potwierdził, że z uwagi na charakter dokonanych odpisów i rezerw 
nie będzie traktować zaistniałej sytuacji jako przypadek naruszenia za 2009 r. Zwraca się uwagę 
inwestorów, że biegły rewident Spółki, wydając opinię do sprawozdania finansowego za 2009 r., nie miał 
możliwości zapoznania się ze stanowiskiem administratora kredytu konsorcjalnego, gdyż te wpłynęło do 
Spółki po wydaniu opinii przez biegłego, tj. 4 maja 2010 r.; 

•  W maju 2010 r. SAI Global Assurance Services Ltd., uznana na świecie jednostka certyfikująca sektor 
spożywczy, przedłużyła na kolejny rok ważność certyfikatu BRC Polskiemu Koncernowi Mięsnemu 
DUDA S.A., utrzymując tym samym najwyższą ocenę (stopień "A") w skali certyfikatu. Nadanie 
certyfikatu poprzedzone zostało przeprowadzeniem audytu potwierdzającego spełnianie restrykcyjnych 
wymogów Globalnego Standardu Bezpieczeństwa Żywności. 

21 Oświadczenie o kapitale obrotowym 
Zdaniem Emitenta poziom kapitału obrotowego nie jest wystarczający na pokrycie jego potrzeb wynikających ze 
skali prowadzonej działalności w okresie kolejnych 12 miesięcy, licząc od Daty Prospektu. W związku z potrzebą 
sfinansowania wzrostu należności handlowych oraz dokonywania terminowej spłaty zobowiązań handlowych 
wobec dostawców, a także zaplanowanym wykupem weksli w 2010 r. oraz 2011 r., Emitent szacuje 
zapotrzebowanie na kapitał obrotowy w okresie kolejnych 12 miesięcy na kwotę około 28 mln złotych. Emitent 
szacuje, że zapotrzebowanie na kapitał obrotowy wyniesie w II-III kwartale 2010 r. – około 28 mln PLN.  
Emitent zamierza pozyskać potrzebne środki obrotowe z emisji Akcji Serii H na przełomie II kw. oraz III kw. 
2010 r. W umowach z bankami dotyczących restrukturyzacji zadłużenia Emitenta, członkowie Rodziny Duda 
zobowiązali się do objęcia akcji Spółki o wartości 20 mln złotych. W przypadku nie dojścia do skutku emisji Akcji 
Serii H, środki te zostaną przekazane Spółce poprzez emisję akcji skierowaną do członków Rodziny Duda. W 
przypadku gdy emisja Akcji Serii H dojdzie do skutku i Maciej Duda lub podmiot przez niego wskazany obejmie 
akcje o wartości 20 mln PLN, liczba akcji w ramach emisji Akcji Serii J (Akcje Emitowane do Rodziny Duda) 
ulegnie zmniejszeniu o taką liczbę Akcji Serii H, jaka została objęta i opłacona przez Macieja Dudę lub podmiot 
przez niego wskazany w ramach emisji Akcji Serii H. Szczegóły dotyczące emisji Akcji Serii J zostały wskazane w 
punkcie 8.1.1. (2) Prospektu.  
 

22 Kapitalizacja i zadłużenie 
Dane finansowe prezentujące wartość kapitału własnego oraz zadłużenia Grupy Kapitałowej PKM Duda S.A. 
sporządzone na podstawie nieaudytowanych danych na dzień 31 marca 2010 roku, zostały przedstawione 
w tabeli: 
 

Stan na 31 marca 2010 r. (w tys. PLN) 

Zadłużenie krótkoterminowe ogółem (zobowiązania krótkoterminowe) 236 912
   - gwarantowane   
   - zabezpieczone*  120 685
   - niegwarantowane/niezabezpieczone** 116 227
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Zadłużenie długoterminowe ogółem (z wyłączeniem bieżącej części zadłużenia długoterminowego) 213 603
   - gwarantowane  
   - zabezpieczone* 173 312
   - niegwarantowane/niezabezpieczone 40 291
Kapitał własny 265 830
   - kapitał zakładowy 226 423
   - kapitał zapasowy 310 287
   - kapitał z aktualizacji wyceny -18 437
   - zysk (strata) z lat ubiegłych -260 239
   - zysk (strata) netto 7 796
   - kapitały mniejszości 1 438

OGÓŁEM 716 345
 

A. Środki pieniężne 15 636
B. Ekwiwalenty środków pieniężnych  
C. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 145
D. Płynność (A+B+C) 15 781
E. Bieżące należności finansowe***  124 000
F. Krótkoterminowe zadłużenie w bankach 75 977
G. Bieżąca część zadłużenia długoterminowego  30 124
H. Inne krótkoterminowe zadłużenie finansowe**** 130 811
I. Krótkoterminowe zadłużenie finansowe (F+G+H) 236 912
J. Krótkoterminowe zadłużenie finansowe netto (I-E-D) 97 131
K. Długoterminowe kredyty i pożyczki bankowe 202 550
L. Wyemitowane obligacje  
M. Inne długoterminowe kredyty i pożyczki 2 766
N. Długoterminowe zadłużenie finansowe netto (K+L+M) 205 316

O. Zadłużenie finansowe netto (J+N) 302 447
 

*zabezpieczenia kredytów bankowych i pożyczek zostały szczegółowo przedstawione w punkcie 8.2.3. Prospektu 

**głównie zobowiązania handlowe 

*** głównie należności handlowe 

**** łącznie ze zobowiązaniami handlowymi 

Zadłużenie pośrednie i warunkowe 
Emitent posiada zobowiązanie warunkowe odkupu środków trwałych w leasingu. W przypadku gdyby podmiot 
niepowiązany z Emitentem zaprzestał spłaty rat leasingowych, Emitent jest zobowiązany wykupić środki trwałe 
będące przedmiotem leasingu. Wartość zobowiązania na dzień zatwierdzenia Prospektu wynosi 405 tys. złotych. 
Pozostałe istotne zobowiązania warunkowe Emitenta oraz spółek z Grupy Kapitałowej zostały przedstawione 
w skróconym sprawozdaniu finansowym za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2010 roku (strona 31, 
podpunkty 1, 3, 4, 5). Grupa Kapitałowa Emitenta, poza wyżej wskazanymi zobowiązaniami warunkowymi, nie 
posiada innych zadłużeń pośrednich i warunkowych.   
Emitent oświadcza, że od dnia 28 lutego 2010 roku, czyli od daty, na jaką zostały zaprezentowane wyżej 
przedstawione dane ustalone w oparciu o niezbadane dane finansowe Grupy Kapitałowej PKM Duda S.A., nie 
miała miejsca żadna istotna zmiana którejkolwiek z informacji przedstawionych w oświadczeniu o kapitalizacji 
i zadłużeniu, z wyjątkiem dokonania wykupu weksli własnych na kwotę 5616 tys. złotych (zadłużenie 
krótkoterminowe). 

23 Opis interesów osób fizycznych i prawnych zaangażowanych 
w Ofertę 

Podane niżej osoby fizyczne i prawne zaangażowane w Ofertę posiadają interes związany z Ofertą. 
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Wynagrodzenie IPOPEMA Securities S.A., który pełni funkcję oferującego, jest ustalone ryczałtowo oraz 
prowizyjnie. Dlatego też IPOPEMA Securities S.A. jest zainteresowany, aby emisja Akcji Serii H doszła do skutku 
oraz  sprzedażą maksymalnej liczby oferowanych akcji. 

Doradca Prawny – Spółka partnerska radców prawnych Biedecki Biedecki Olejnik z siedzibą w Warszawie – jest 
powiązany z Emitentem w zakresie wynikającym z zawartej umowy na pełnienie funkcji doradcy Emitenta przy 
przeprowadzeniu publicznej oferty Akcji Oferowanych. Doradca Prawny nie ma interesu ekonomicznego, który 
zależy od sukcesu Oferty Publicznej.  
 

24 Cele emisji  
Emitent zamierza w pierwszej kolejności wykorzystać środki pozyskane z emisji Akcji Serii H na zasilenie kapitału 
obrotowego (II kw. 2010 r.), w dalszej kolejności na działania restrukturyzacyjne (do końca 2010 r.). Natomiast cel 
w postaci zakupu akcji od banków oraz spłaty kredytu udzielonego przez Bank Pekao S.A. zostanie zrealizowany 
w ostatniej kolejności (do końca 2010 r.). 

Cel emisji Kwota w mln zł 

Kapitał obrotowy   28 

Działania restrukturyzacyjne 7 

Wykonanie porozumienia z bankami, w tym: 70 

    Częściowe wykonanie Umowy Opcji Buy-Back  48 

    Spłata kredytu w Banku Pekao S.A. 22 

Razem 105 

 
Kapitał obrotowy 
Ze środków pozyskanych w ramach emisji Akcji Serii H, Emitent zamierza przeznaczyć kwotę 28 mln zł na 
zasilenie kapitału obrotowego, w tym na finansowanie wzrostu stanu należności od odbiorców oraz na skrócenie 
cyklu spłaty zobowiązań wobec dostawców, co pozwoli Emitentowi poprawić bieżącą płynność oraz zwiększyć 
konkurencyjność. Obecny poziom kapitału obrotowego nie jest wystarczający dla prowadzenia działalności o tak 
dużej skali, a okresowe wahania w zapotrzebowaniu na kapitał obrotowy mogą prowadzić do napięć w sytuacji 
płynnościowej Emitenta. Ponadto jednym z elementów konkurencji na rynku mięsnym jest oferowanie 
wydłużonych terminów płatności odbiorcom. Z drugiej strony, z uwagi na charakter dostawców Emitenta (rolnicy 
będący dostawcami żywca wieprzowego), nie posiada on możliwości wydłużania terminów płatności bez ryzyka 
utraty tych dostawców.  
Działania restrukturyzacyjne 
Emitent zamierza przeznaczyć 7 mln zł pozyskanych z emisji Akcji Serii H na wydatki związane z restrukturyzacją 
operacyjną Spółki oraz Grupy Kapitałowej PKM Duda. Jednym z elementów tych działań będzie zakup oraz 
wdrożenie zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania, który obejmowałby wszystkie podmioty z Grupy 
Kapitałowej PKM Duda. Wdrożenie systemu pozwoli m.in. na standaryzację i uporządkowanie procesów 
biznesowych oraz ujednolicenie systemu raportowania, a także będzie wsparciem dla Zarządu w procesie 
podejmowania decyzji, będąc źródłem pewnej i szybkiej informacji.  
Wykonanie porozumienia z bankami 
70 mln zł pozyskanych z emisji Akcji Serii H Emitent zamierza przeznaczyć na realizację porozumienia 
podpisanego z bankami finansującymi Spółkę. Część z tych środków zostanie przeznaczona na zakup akcji 
Emitenta od Kredyt Bank S.A., ING Bank Śląski S.A., PKO BP S.A., BRE Bank S.A. i BZ WBK S.A. (akcje te 
zostaną następnie umorzone), a część na spłatę kredytu udzielonego przez Bank Pekao S.A.  
Odkup akcji Emitenta od banków 

Na odkup akcji od banków, które w postępowaniu naprawczym skonwertowały zadłużenie z tytułu kredytów na 
akcje Emitenta, Spółka zamierza przeznaczyć 49 mln złotych. Będzie to częściowe wykonanie Umowy Opcji Buy-
Back, którą Emitent podpisał z bankami biorącymi udział w konwersji zadłużenia na Akcje Serii I PKM Duda. 
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Szczegóły dotyczące Umowy Opcji Buy-Back zostały przedstawione w rozdziale 8.1.1. Prospektu. Akcje będą 
odkupywane od banków po cenie 1,1 zł za akcję powiększoną o stawkę WIBOR  3M + 7% w skali roku, licząc od 
momentu uprawomocnienia się Układu. 
Wcześniejsza spłata kredytu udzielonego przez Bank Pekao S.A. 

Emitent zamierza przeznaczyć kwotę 21 mln zł na wcześniejszą spłatę zadłużenia wobec Banku Pekao S.A. 
Kredyt został udzielony 23 grudnia 2009 r. z przeznaczeniem na refinansowanie 50% zobowiązań wobec Banku 
Pekao S.A. z tytułu kredytów podlegających restrukturyzacji zgodnie z układem zatwierdzonym w ramach 
postępowania naprawczego, opisanego w pkt 7.2.14. Prospektu. Łączna kwota kredytu wynosi 29 118 874,93 zł. 
Kredyt nie jest zabezpieczony. Termin spłaty kredytu przypada na lata 2016-2017. Kredyt ma być spłacany 
w 8 równych, kwartalnych ratach. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i jest równe stawce WIBOR 3M 
powiększonej o  marżę 2,5%.   
W przypadku pozyskania z emisji Akcji Serii H kwoty mniejszej niż 105 mln zł, kwoty przeznaczone na zakup 
akcji od banków oraz spłatę kredytu udzielonego przez Bank Pekao S.A. zostaną proporcjonalnie zredukowane. 
Emitent pragnie poinformować, że inicjatywy strategiczne wymienione w punkcie 7.2.3. Prospektu nie będą 
finansowane z wpływów z emisji Akcji Serii H, z wyjątkiem opisanych powyżej działań restrukturyzacyjnych, na 
które Emitent zamierza przeznaczyć 7 mln złotych. 
Emitent zastrzega sobie możliwość zmiany celów emisji, w przypadku gdyby realizacja niektórych celów okazała 
się niemożliwa lub niecelowa, bądź wystąpiłyby nieprzewidziane zjawiska, których zaistnienie w świetle 
zakładanych celów emisji mogłoby negatywnie wpłynąć na działalność Grupy Kapitałowej Emitenta. Ponadto  
Emitent nie jest w stanie wykluczyć, że zakładane przez Emitenta na dzień zatwierdzenia niniejszego Prospektu 
cele emisji ulegną zmianie. Informacja o zmianie celów emisji zostanie przekazana do publicznej informacji 
niezwłocznie po powzięciu ewentualnej decyzji w tym zakresie w formie raportu bieżącego lub aneksu do 
Prospektu. 

25 Informacje o papierach wartościowych 

25.1. Opis typu i rodzaju dopuszczanych i oferowanych akcji 
Na podstawie Prospektu Emitent ubiega się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym:  
 
- do 97.300.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H  o  wartości nominalnej 1 zł każda, 
 
- do 97.300.000 Praw Poboru Akcji Serii H, 
 
- do 97.300.000 Praw do Akcji Serii H. 
 
Na dzień zatwierdzenia Prospektu ani Akcjom Serii H  ani PDA nie został przyznany kod ISIN. 
 
Na postawie Prospektu oferowanych jest w ramach prawa poboru 97.300.000 Akcji Serii H. 
 
Ponadto na podstawie Prospektu Emitent ubiega się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym 
129.122.590 Akcji Serii I o  wartości nominalnej 1 zł każda. Na dzień zatwierdzenia Prospektu Akcjom Serii I nie 
został przyznany kod ISIN. 

25.2 Przepisy prawne, na mocy których zostały utworzone akcje 
Akcje Serii H  są emitowane w  ramach podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta dokonywanego 
na podstawie art. 430 do 433 ksh oraz uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 5/08/12/2008 z dnia 
8 grudnia 2008 roku, zmienionej uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 6/01/02/2010 z dnia 
1 lutego 2010 r. oraz uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 37/27/05/2010 z dnia 27 maja 2010 roku. 
Zwraca się uwagę, że zgodnie z  art. 430 § 1 ksh podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta w  drodze emisji 
Akcji Serii H  będzie skuteczne z  chwilą jego rejestracji w  Rejestrze. Stosownie do art. 431 § 4 ksh uchwała 
w  sprawie podwyższenia kapitału zakładowego nie może być zgłoszona do sądu rejestrowego po upływie 
dwunastu miesięcy od daty zatwierdzenia Prospektu.  
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Zgodnie z  przepisem art. 3 pkt 29 Ustawy o  Obrocie, Prawa do Akcji powstaną z  chwilą dokonania przydziału 
Akcji Serii H i wygasną z  chwilą zarejestrowania tych akcji w  depozycie papierów wartościowych prowadzonym 
przez KDPW albo z  dniem uprawomocnienia się postanowienia Sądu Rejestrowego odmawiającego wpisu 
podwyższenia kapitału zakładowego do Rejestru. 
Zgodnie z art. 3 pkt 1 lit (a) Ustawy o Obrocie prawo poboru jest papierem wartościowym. Objęcie Akcji Serii H 
oraz wpis podwyższenia kapitału zakładowego do Rejestru Przedsiębiorców KRS spowoduje przekształcenie 
Praw Poboru Akcji w prawa udziałowe. 
Akcje Serii I zostały objęte w ramach wykonania planu naprawczego opisanego w pkt 7.2.14. Prospektu zgodnie 
z art. 294 ust. 3 Ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze, który przewiduje, że jeżeli układ z wierzycielami 
przewiduje konwersję wierzytelności na udziały lub akcje spółki będącej upadłą, prawomocnie zatwierdzony układ 
zastępuje określone w Kodeksie spółek handlowych czynności związane z podwyższeniem kapitału zakładowego 
i objęciem udziałów lub akcji. Układ wraz z odpisem prawomocnego postanowienia o zatwierdzeniu układu 
stanowi podstawę wpisu podwyższenia kapitału zakładowego spółki do Krajowego Rejestru Sądowego. 
Na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia nr 24/31/08/2009 z dnia 31 sierpnia 2009 roku w sprawie 
upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia czynności zmierzających do dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu 
na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie nowych Akcji Serii I, Zarząd Emitenta otrzymał upoważnienie 
do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację tych akcji w depozycie 
papierów wartościowych: 
 
 

Uchwała nr 24/31/08/2009 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 

Polski Koncern Mięsny DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 
z dnia 31 sierpnia 2009 r. 

 
w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia czynności zmierzających do dopuszczenia i wprowadzenia 
do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie nowych akcji serii „I”, które zostaną objęte na mocy 
zatwierdzonego układu w postępowaniu naprawczym prowadzonym w stosunku do Spółki oraz ich 
dematerializacji i zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację tych akcji 
w depozycie papierów wartościowych. 
 
§ 1. [Upoważnienie Zarządu Spółki] 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Koncern Mięsny DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą 
w Warszawie niniejszym zobowiązuje i upoważnia Zarząd Spółki do dokonania: 
a) wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na 

Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie akcji serii „I” objętych przez uprawnione podmioty na mocy 
zatwierdzonego układu w postępowaniu naprawczym prowadzonym w stosunku do Spółki, oraz 

b) wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do dematerializacji akcji serii „I”, w tym 
w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację 
tych akcji w depozycie papierów wartościowych, 

pod warunkiem, że właściwi akcjonariusze złożą wniosek o zmianę wyżej wymienionych akcji na akcje na 
okaziciela i o ich dematerializację. 
 
§ 2. [Postanowienia końcowe] 
Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem zarejestrowania akcji serii „I” przez Sąd Rejestrowy właściwy dla 
Spółki”. 
 

25.3 Informacje na temat rodzaju i formy akcji dopuszczanych do obrotu 
 
Akcje Serii H i Akcje Serii I będą akcjami zwykłymi na okaziciela i będą miały postać zdematerializowaną. 
 
Akcje Serii H, Prawa Poboru Akcji Serii H oraz Prawa do Akcji Serii H, i Akcje Serii I ulegną dematerializacji 
z  chwilą ich zarejestrowania na podstawie zawartej przez Emitenta umowy z  KDPW, który jest podmiotem 
odpowiedzialnym za prowadzenie systemu rejestracji papierów wartościowych (art. 5  Ustawy o  Obrocie). 
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25.4 Waluta emitowanych akcji 
Akcje emitowane są w złotych (PLN). 

25.5 Opis praw, włącznie ze wszystkimi ograniczeniami, związanych z akcjami 
oraz procedury wykonywania tych praw 

Zwraca się uwagę, że poniżej przedstawiono prawa i obowiązki związane z akcjami Emitenta, Prawami do Akcji 
Serii H oraz prawem poboru. Prawa te i obowiązki zostały określone w przepisach Kodeksu spółek handlowych, 
w statucie oraz w innych przepisach prawa. Z prawami do akcji ani z prawem poboru nie są związane ani prawa 
o charakterze korporacyjnym, ani majątkowym. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy 
skorzystać z porady osób i podmiotów uprawnionych do świadczenia usług doradztwa prawnego.  
 
Akcjonariuszom przysługują prawa o charakterze korporacyjnym oraz prawa o charakterze majątkowym 
związane z posiadanymi przez nich akcjami. 

25.5.1. Prawa o charakterze korporacyjnym  
 
Akcjonariuszom przysługują w szczególności następujące prawa o charakterze korporacyjnym: 
 
(1) Prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu (art. 412 ksh) i wykonywania prawa głosu na tym 

Zgromadzeniu (art. 411 ksh). 
 

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez 
pełnomocnika. Nie można ograniczać prawa ustanawiania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu i liczby 
pełnomocników. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba 
że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli 
wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza 
i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.   
 
Akcjonariusz spółki publicznej posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów 
wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym 
z rachunków. Przepisy o wykonywaniu prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się do wykonywania prawa głosu 
przez innego przedstawiciela.  
 
Stosownie do art. 413 § 1 ksh, akcjonariusz nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika, ani jako 
pełnomocnik innej osoby głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec spółki 
z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia ze zobowiązania wobec spółki oraz sporu 
pomiędzy nim a spółką. Akcjonariusz spółki publicznej może głosować jako pełnomocnik przy powzięciu uchwał 
dotyczących jego osoby.  
 
Akcjonariuszowi przysługuje również prawo głosu z akcji, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, 
w okresie gdy są one akcjami spółki publicznej, zapisanymi na rachunkach papierów wartościowych w domu 
maklerskim lub w banku prowadzącym rachunki papierów wartościowych. 
 
Zwraca się uwagę, że statut nie przewiduje oddawania głosów na WZA drogą korespondencyjną. 

 
(2) Prawo żądania przez akcjonariuszy zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz 

umieszczenia w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia poszczególnych spraw (art. 401 
ksh). 
 

Uprawnienie żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia w porządku obrad 
najbliższego Walnego Zgromadzenia poszczególnych spraw przysługuje akcjonariuszom spółki reprezentującym 
co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego. Statut może przyznać powyższe uprawnienie 
akcjonariuszom reprezentującym mniej niż jedną dwudziestą kapitału zakładowego. (Zwraca się uwagę, że statut 
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nie przewiduje takiego uprawnienia dla akcjonariuszy reprezentujących mniej niż jedną dwudziestą kapitału 
zakładowego Emitenta). 
 
(3) Prawo do żądania przez akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału 

zakładowego umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia 
(art. 401 ksh). 
 

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać 
umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno 
zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem 
zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu 
porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej (art. 401 § 1 ksh). 
 
Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem 
Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie 
następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia (art. 401 § 2 ksh). 
 
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed 
terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji 
elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub 
spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na 
stronie internetowej (art. 401 § 4 ksh).  
 
Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw 
wprowadzonych do porządku obrad (art. 401 § 5 ksh).  

 
(4) Prawo zaskarżania uchwał Walnego Zgromadzenia jako podlegających uchyleniu albo nieważnych (422-

427 ksh). 
 

Akcjonariuszowi Spółki, który: 
 

(a) głosował przeciwko uchwale, a po jej powzięciu zażądał zaprotokołowania sprzeciwu, 
(b) został bezzasadnie niedopuszczony do udziału w Walnym Zgromadzeniu, 
(c) nie był obecny na Walnym Zgromadzeniu, w przypadku jego wadliwego zwołania lub powzięcia uchwały 

w sprawie nieobjętej porządkiem obrad, 
 

przysługuje prawo do wytoczenia powództwa o: 
 

(a) uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia sprzecznej ze statutem bądź dobrymi obyczajami i godzącej 
w interes spółki lub mającej na celu pokrzywdzenie akcjonariusza lub 

(b) stwierdzenie nieważności uchwały Walnego Zgromadzenia sprzecznej z ksh. 
 
(5) Prawo do otrzymania imiennego świadectwa depozytowego (art. 328 § 6 ksh). 
 
Akcjonariuszowi przysługuje uprawnienie do imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot 
prowadzący rachunek papierów wartościowych, zgodnie z przepisami Ustawy o Ofercie Publicznej. 

 
(6)  Prawo żądania przez akcjonariuszy wyboru Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami (art. 385 § 3  ksh). 

 
Na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego Spółki wybór Rady 
Nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe Walne Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi 
grupami. 

 
(7) Prawo do żądania wydania odpisów sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania 

finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta (art. 395 § 
4 ksh). 
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Na żądanie każdego akcjonariusza wydaje się odpis sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania 
finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej, oraz opinii biegłego rewidenta najpóźniej na 
piętnaście dni przed Walnym Zgromadzeniem. 

 
(8) Prawo do przeglądania listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz 

do odpisu z tej listy (art. 407 § 1 ksh i 407 § 11 ksh). 
 

Akcjonariusz może przeglądać w lokalu Zarządu listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym 
Zgromadzeniu oraz żądać odpisu tej listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia. Akcjonariusz spółki publicznej 
może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista 
powinna być wysłana.  

 
(9) Prawo do odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad WZA (art. 407 § 2 ksh). 
 
Każdy akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad 
w terminie tygodnia przed datą WZA. 

 
(10) Prawo do złożenia wniosku o sprawdzenie listy obecności na Walnym Zgromadzeniu (art. 410 § 2 ksh). 
 
Na wniosek akcjonariuszy posiadających jedną dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na Walnym 
Zgromadzeniu lista obecności na tym WZA powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję, złożoną 
co najmniej z trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka takiej komisji. 

 
(11) Prawo do przeglądania księgi protokołów oraz do odpisów uchwał WZA (art. 421 § 3 ksh). 
 
Każdy akcjonariusz ma prawo przeglądać księgę protokołów WZA, a także żądać wydania poświadczonych przez 
Zarząd odpisów uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie. 

 
(12) Prawo uzyskania podczas obrad Walnego Zgromadzenia informacji dotyczących spółki (art. 428 ksh). 
 
Podczas obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd jest obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi na jego żądanie 
informacji dotyczących spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad. 
 
W przypadku gdy udzielenie takich informacji mogłoby wyrządzić szkodę Spółce i/albo spółce z nią powiązanej, 
albo spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub 
organizacyjnych przedsiębiorstwa, bądź mogłoby narazić członka Zarządu na poniesienie odpowiedzialności 
karnej, cywilnej lub administracyjnej, Zarząd odmawia ich udzielenia. 

 
(13) Prawo do wniesienia pozwu o naprawienie szkody wyrządzonej spółce (art. 486 ksh). 
 
W przypadku gdy Emitent nie wytoczy powództwa o naprawienie wyrządzonej mu szkody w terminie roku od dnia 
ujawnienia czynu wyrządzającego szkodę, każdy akcjonariusz może wnieść pozew o naprawienie takiej szkody. 

 
(14) Prawo żądania udzielenia informacji o istnieniu bądź ustaniu stosunku dominacji lub zależności (art. 6 § 4 

i 6 ksh). 
 
Każdy akcjonariusz może żądać, aby spółka handlowa, która jest akcjonariuszem Spółki, udzieliła informacji, czy 
pozostaje ona w stosunku dominacji lub zależności wobec określonej spółki handlowej albo spółdzielni będącej 
akcjonariuszem Spółki oraz ujawniła liczbę akcji lub głosów, albo liczby udziałów lub głosów, jakie posiada, w tym 
jako zastawnik, użytkownik lub na podstawie porozumień z innymi osobami. Akcjonariusz może ponadto żądać 
udzielenia informacji o ustaniu stosunku dominacji lub zależności. 

 
(15) Prawo do żądania zbadania przez biegłego określonego zagadnienia związanego z utworzeniem Spółki 

lub prowadzeniem spraw Emitenta (art. 84 i 85 Ustawy o Ofercie Publicznej). 
 



285 
 

Akcjonariusz lub akcjonariusze posiadający co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu 
mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub żądać umieszczenia sprawy podjęcia 
uchwały w sprawie zbadania przez biegłego (rewident do spraw szczególnych) określonego zagadnienia 
związanego z utworzeniem Spółki lub prowadzeniem jej spraw w porządku obrad najbliższego Walnego 
Zgromadzenia. 

 
Jeżeli Walne Zgromadzenie nie podejmie uchwały zgodnej z treścią wniosku albo podejmie taką uchwałę 
z naruszeniem art. 84 ust. 4 Ustawy o Ofercie Publicznej, wnioskodawcy mogą wystąpić o wyznaczenie 
wskazanego podmiotu jako rewidenta do spraw szczególnych do Sądu Rejestrowego, w terminie 14 dni od dnia 
podjęcia uchwały. 

 

25.5.2. Prawa o charakterze majątkowym 
 

Akcjonariuszom przysługują w szczególności następujące prawa o charakterze majątkowym: 
 
1. Prawo do dywidendy (art. 347 ksh) 
 
Uprawnionym do udziału w zysku Spółki za dany rok obrotowy wykazanym w sprawozdaniu finansowym, 
zbadanym przez biegłego rewidenta, przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom, 
jest każdy akcjonariusz, któremu przysługiwały akcje Spółki w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku Spółki 
albo w innym dniu wyznaczonym przez Walne Zgromadzenie, przypadającym w okresie kolejnych trzech 
miesięcy, licząc od dnia podjęcia uchwały w sprawie podziału zysku. Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji 
posiadanych przez akcjonariusza, zaś na każdą akcję przypada dywidenda w takiej samej wysokości.  
 
Zgodnie z § 9 Rozdziału XIII, Oddział 3 Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego, Emitent zobowiązany jest do 
bezzwłocznego powiadomienia GPW o podjęciu uchwały o przeznaczeniu zysku na wypłatę dywidendy dla 
akcjonariuszy, wysokości dywidendy, dniu ustalenia prawa do dywidendy oraz dniu wypłaty dywidendy. 
 
Ponadto § 124 Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. nakłada na 
Spółkę obowiązek niezwłocznego poinformowania KDPW o wysokości dywidendy, terminie ustalenia praw do 
dywidendy i terminie wypłaty. Powyższe informacje powinny być przesłane do KDPW nie późnej niż na 10 dni 
przed terminem ustalenia prawa do dywidendy. Zgodnie z § 91 Szczegółowych Zasad Działania Krajowego 
Depozytu Papierów Wartościowych S.A., pomiędzy terminem ustalenia prawa do dywidendy a dniem jej wypłaty 
musi upłynąć co najmniej 10 dni roboczych (z wyłączeniem sobót). 
 
KDPW przekazuje powyższe informacje wszystkim uczestnikom bezpośrednim, którzy ustalają liczbę papierów 
wartościowych dających prawo do dywidendy, znajdujących się na prowadzonych przez nich rachunkach. 
Uczestnicy przesyłają do KDPW informacje o: wysokości środków pieniężnych, które powinny zostać przekazane 
uczestnikowi w związku z wypłatą dywidendy, łączną kwotę należnego podatku dochodowego od osób prawnych, 
który powinien zostać pobrany przez Emitenta od dywidend wypłacanych za pośrednictwem uczestnika, liczbę 
rachunków papierów wartościowych prowadzonych dla osób będących podatnikami podatku dochodowego od 
osób prawnych. 
 
Stosownie do § 130 Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w celu 
wypłaty dywidendy Emitent ma obowiązek pozostawienia do dyspozycji KDPW środków na realizację prawa do 
dywidendy na wskazanym przez KDPW rachunku pieniężnym lub rachunku bankowym, zaś KDPW rozdziela ww. 
środki na rachunki uczestników KDPW, którzy następnie przekazują je na poszczególne rachunki akcjonariuszy. 
 
Termin wypłaty dywidendy powinien być ustalony w taki sposób, aby możliwe było prawidłowe rozliczenie 
podatku dochodowego od udziału w zyskach osób prawnych. Należny podatek od dochodu uzyskanego z tytułu 
dywidendy przez osoby prawne potrącany jest przez Emitenta, jako płatnika tego podatku. W przypadku osób 
fizycznych płatnikiem ww. podatku jest podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych takiej osoby.  
 
Zgodnie z § 1 ust. 4 Uchwały Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 8 grudnia 2008 roku w sprawie 
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze publicznej emisji Akcji Serii H z prawem poboru 
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dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmian statutu, zmienioną uchwałą Nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia nr 6/01/02/2010 z dnia 1 lutego 2010 r. oraz uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 
37/27/05/2010 z dnia 27 maja 2010 roku, Akcje Serii H uczestniczą w dywidendzie, począwszy od dnia 1 stycznia 
2008 roku,. 
 
W następstwie podjęcia uchwały o przeznaczeniu zysku do podziału akcjonariusze nabywają roszczenie 
o wypłatę dywidendy. Roszczenie o wypłatę dywidendy staje się wymagalne z dniem wskazanym w uchwale 
Walnego Zgromadzenia. Prawo do wypłaty dywidendy nie wygasa, jednakże ulega przedawnieniu na zasadach 
ogólnych. Roszczenie o wypłatę dywidendy staje się wymagalne z dniem wskazanym w uchwale Walnego 
Zgromadzenia i podlega przedawnieniu na zasadach ogólnych. Przepisy prawa nie określają terminu, po którym 
wygasa prawo do dywidendy. 
 
Emitent zwraca uwagę, że dochody z dywidendy uzyskiwanej przez akcjonariuszy będących nierezydentami 
podlegają opodatkowaniu według zasad ogólnych, przedstawionych w pkt 25.10. Prospektu, chyba że 
akcjonariusze ci mają miejsce zamieszkania lub siedzibę w państwach, z którymi Rzeczpospolita Polska zawarła 
umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania.  
 
Kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, 
powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów 
zapasowego oraz rezerwowych, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy. Kwotę tę należy 
pomniejszyć o niepokryte straty, akcje własne oraz o kwoty, które zgodnie z ustawą lub statutem powinny być 
przeznaczone z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe. 
Z akcjami Spółki nie jest związane inne prawo do udziału w zyskach Spółki, w szczególności statut nie przewiduje 
przyznania uczestnictwa w zyskach Spółki w postaci wydania imiennych świadectw założycielskich, w celu 
wynagrodzenia usług świadczonych przy powstaniu Spółki, lub świadectw użytkowych wydanych w zamian za 
akcje umorzone. 
Dywidendę wypłaca się w dniu określonym w uchwale Walnego Zgromadzenia. Jeżeli uchwała Walnego 
Zgromadzenia takiego dnia nie określa, dywidenda jest wypłacana w dniu określonym przez Radę Nadzorczą.   
 
2. Prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji (art. 433 ksh)  
 
Akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji Spółki, w stosunku do liczby posiadanych akcji 
(prawo poboru).  
 
Akcjonariusz może zostać pozbawiony tego prawa w części lub w całości w interesie Emitenta, na podstawie 
uchwały Walnego Zgromadzenia, powziętej większością co najmniej czterech piątych głosów. Pozbawienie 
prawa poboru może nastąpić, jeżeli zostało zapowiedziane w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 
 
Wymogi dotyczące powzięcia uchwały w sprawie pozbawienia prawa poboru, o których mowa w poprzedzającym 
akapicie, nie mają zastosowania, gdy: 
 
(a) uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego stanowi, że nowe akcje mają być objęte w całości    

przez instytucję finansową (subemitenta), z obowiązkiem oferowania ich następnie akcjonariuszom, 
celem umożliwienia wykonana prawa poboru na warunkach określonych w uchwale, 

 
(b) uchwała stanowi, że nowe akcje mają być objęte przez subemitenta w przypadku, gdy akcjonariusze, 

którym służy prawo poboru, nie obejmą części lub wszystkich oferowanych im akcji. 
 
3. Prawo do udziału w zyskach Spółki 
 
Zgodnie z art. 347 § 1 ksh akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku Spółki za dany rok obrotowy, 
wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, przeznaczonym przez Walne 
Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. 
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Statut nie przewiduje innych postaci udziału akcjonariuszy w zysku Spółki, w szczególności na podstawie 
imiennych świadectw założycielskich mających na celu wynagrodzenie usług świadczonych przy jej powstaniu. 
 
4. Prawo do udziału w podziale majątku Spółki pozostałym po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu 

wierzycieli w przypadku jego likwidacji (art. 474 § 2 ksh) 
 
Majątek pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli dzieli się między akcjonariuszy w stosunku do 
dokonanych przez każdego z nich wpłat na kapitał zakładowy. Statut nie przewiduje żadnego uprzywilejowania 
w tym zakresie. 
 
5. Prawo zbywania posiadanych akcji 

 
Każdy akcjonariusz ma prawo do zbywania posiadanych przez siebie akcji Spółki. 
 
6. Przymusowy wykup akcji (art. 82 Ustawy o Ofercie Publicznej) 

 
Akcjonariuszowi, który samodzielnie lub wspólnie z podmiotami od niego zależnymi lub wobec niego 
dominującymi, oraz podmiotami będącymi stronami zawartego porozumienia dotyczącego nabywania akcji 
Spółki, lub zgodnego głosowania na Walnym Zgromadzeniu dotyczącego istotnych spraw Spółki, osiągnął lub 
przekroczył 90% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, przysługuje prawo żądania od pozostałych 
akcjonariuszy sprzedaży wszystkich posiadanych przez nich akcji. 
Nabycie akcji w wyniku przymusowego wykupu następuje bez zgody akcjonariusza, do którego skierowane jest 
żądanie wykupu. 
Jeżeli osiągnięcie lub przekroczenie progu, o których mowa w ust. 1, nastąpiło w wyniku ogłoszonego wezwania 
na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji spółki, cena przymusowego wykupu nie może być niższa 
od ceny proponowanej w tym wezwaniu.  
Ogłoszenie żądania sprzedaży akcji w ramach przymusowego wykupu jest możliwe po ustanowieniu 
zabezpieczenia w wysokości nie mniejszej niż 100% wartości akcji, które mają być przedmiotem przymusowego 
wykupu. 
Przymusowy wykup jest ogłaszany i przeprowadzany za pośrednictwem podmiotu prowadzącego działalność 
maklerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  
 
Odstąpienie od ogłoszenia przymusowego wykupu jest niedopuszczalne. 
 
Cena akcji proponowana w ogłoszeniu żądania sprzedaży akcji w ramach przymusowego wykupu: 
 

(a) w przypadku gdy którekolwiek z akcji spółki są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, nie może 
być niższa od:  

 
– średniej ceny rynkowej z okresu 6 miesięcy poprzedzających ogłoszenie wezwania, w czasie których 

dokonywany był obrót tymi akcjami na rynku głównym albo 
– średniej ceny rynkowej z krótszego okresu – jeżeli obrót akcjami spółki był dokonywany na rynku głównym 

przez okres krótszy niż określony w lit. (a); 
 

(b) w przypadku gdy nie jest możliwe ustalenie ceny zgodnie z pkt 1 albo w przypadku spółki, w stosunku 
do której otwarte zostało postępowanie układowe lub upadłościowe – nie może być niższa od ich 
wartości godziwej.  

 
Cena akcji proponowana w ogłoszeniu żądania sprzedaży akcji w ramach przymusowego wykupu nie może być 
również niższa od: 
 
(i) najwyższej ceny, jaką za akcje będące przedmiotem wezwania podmiot obowiązany do jego ogłoszenia, 

podmioty od niego zależne lub wobec niego dominujące, lub podmioty będące stronami zawartego z nim 
porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5, zapłaciły w okresie 12 miesięcy przed ogłoszeniem 
wezwania, albo 
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(ii) najwyższej wartości rzeczy lub praw, które podmiot obowiązany do ogłoszenia wezwania lub podmioty, 
o których mowa w pkt 1, wydały w zamian za akcje będące przedmiotem wezwania, w okresie 12 miesięcy 
przed ogłoszeniem wezwania. 

 
Cena akcji proponowana w ogłoszeniu żądania sprzedaży akcji w ramach przymusowego wykupu nie może być 
również niższa od średniej ceny rynkowej z okresu 3 miesięcy obrotu tymi akcjami na rynku regulowanym 
poprzedzających ogłoszenie wezwania. 
 
Cena akcji proponowana w ogłoszeniu żądania sprzedaży akcji w ramach przymusowego wykupu może być 
niższa od ceny ustalonej zgodnie z ust. (a) – (c), w odniesieniu do akcji stanowiących co najmniej 5% wszystkich 
akcji spółki, które będą nabyte w wezwaniu od oznaczonej osoby zgłaszającej się na wezwanie, jeżeli podmiot 
obowiązany do ogłoszenia wezwania i ta osoba tak postanowiły.  
W przypadku gdy średnia cena rynkowa akcji ustalona zgodnie z ust. (a) powyżej oraz pkt (iii) znacznie odbiega 
od wartości godziwej tych akcji z powodu:  

 1)  przyznania akcjonariuszom prawa poboru, prawa do dywidendy, prawa do nabycia akcji spółki 
przejmującej w związku z podziałem spółki publicznej przez wydzielenie lub innych praw majątkowych 
związanych z posiadaniem akcji spółki publicznej,  

  
 2)  znacznego pogorszenia sytuacji finansowej lub majątkowej spółki na skutek zdarzeń lub okoliczności, 

których spółka nie mogła przewidzieć lub im zapobiec,  
  

 3)  zagrożenia spółki trwałą niewypłacalnością  
  
podmiot ogłaszający wezwanie może zwrócić się do Komisji z wnioskiem o udzielenie zgody na zaproponowanie 
w wezwaniu ceny niespełniającej kryteriów, o których mowa w ust. (a), (i) i (iii). 
 
7. Przymusowy odkup akcji (art. 83 Ustawy o Ofercie Publicznej) 

 
Akcjonariusz może żądać wykupienia posiadanych przez siebie akcji Spółki przez innego akcjonariusza, który 
osiągnął lub przekroczył 90% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Żądanie składa się na piśmie 
w terminie trzech miesięcy od dnia, w którym nastąpiło osiągnięcie lub przekroczenie tego progu przez innego 
akcjonariusza.  
  
W przypadku gdy informacja o osiągnięciu lub przekroczeniu progu 90% ogólnej liczby głosów nie została 
przekazana do publicznej wiadomości, termin na złożenie żądania biegnie od dnia, w którym akcjonariusz spółki 
publicznej, który może żądać wykupienia posiadanych przez niego akcji, dowiedział się lub przy zachowaniu 
należytej staranności mógł się dowiedzieć o osiągnięciu lub przekroczeniu tego progu przez innego 
akcjonariusza.  
  
Żądaniu odkupienia akcji zobowiązani są zadośćuczynić solidarnie akcjonariusz, który osiągnął lub przekroczył 
90% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, jak również podmioty wobec niego zależne i dominujące, 
w terminie 30 dni od dnia jego zgłoszenia. 
 
Obowiązek odkupienia akcji spoczywa również solidarnie na każdej ze stron porozumienia dotyczącego 
nabywania akcji Spółki lub zgodnego głosowania na Walnym Zgromadzeniu dotyczącego istotnych spraw Spółki, 
o ile członkowie tego porozumienia posiadają wspólnie, wraz z podmiotami dominującymi i zależnymi, co 
najmniej 90% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. 
 
Akcjonariusz żądający wykupu akcji w ramach przymusowego odkupu uprawniony jest do otrzymania ceny nie 
niższej niż cena określona zgodnie z zasadami obowiązującymi przy ustalaniu ceny akcji proponowanej 
w ogłoszeniu żądania sprzedaży akcji w ramach przymusowego wykupu. 
 
Jeżeli osiągnięcie lub przekroczenie progu 90% ogólnej liczby głosów nastąpiło w wyniku ogłoszonego wezwania 
na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji Spółki, akcjonariusz żądający wykupienia akcji jest 
uprawniony do otrzymania ceny nie niższej niż proponowana w tym wezwaniu.  
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8. Postanowienia w sprawie umorzenia  
 

Zgodnie z § 8 statutu akcje mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę 
(umorzenie dobrowolne). Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała Walnego 
Zgromadzenia o umorzeniu akcji określa sposób umorzenia i warunki umorzenia akcji, a w szczególności 
podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź 
uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia, w przypadku umorzenia dobrowolnego, oraz sposób obniżenia 
kapitału zakładowego. 
 
9. Postanowienia w sprawie zamiany  

 
Stosownie do § 6 statutu akcje Emitenta są akcjami na okaziciela oraz akcjami imiennymi. Statut nie wyłącza 
możliwości zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne i odwrotnie. 

25.6 Podstawa prawna emisji akcji 
Podstawę emisji Akcji Serii H stanowi uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 5/08/12/2008 z dnia 
8 grudnia 2008 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze publicznej emisji Akcji Serii H, 
zmieniona uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 6/01/02/2010 z dnia 1 lutego 2010 r. oraz 
uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 37/27/05/2010 z dnia 27 maja 2010 roku. Uchwała ta stanowi: 
 

UCHWAŁA Nr 5/08/12/2008 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki Polski Koncern Mięsny Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie 
z  dnia 8 grudnia 2008 r. 

 
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze publicznej emisji akcji Serii H z prawem poboru 
dotychczasowych akcjonariuszy, w sprawie dematerializacji i ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku 
regulowanym akcji Serii H, praw poboru akcji Serii H oraz praw do akcji Serii H, oraz w sprawie zmiany Statutu. 

 
„Działając na podstawie art. 430 § 1, 431 i 432, art. 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych oraz 
§ 18 ust. 1 lit (d) Statutu spółki Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. („Spółka”), Nadzwyczajne Walne 
Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwala co następuje: 

§ 1. 

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 226.422.590 zł (dwieście dwadzieścia sześć milionów czterysta 
dwadzieścia dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt złotych) do kwoty nie większej niż 323.722.590 zł (trzysta 
dwadzieścia trzy miliony siedemset dwadzieścia dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt złotych), to jest o kwotę nie 
większą niż 97.300.000 zł (dziewięćdziesiąt siedem milionów trzysta tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 
97.300.000 (dziewięćdziesiąt siedem milionów trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 
1,00 zł (jeden złoty) każda („Akcje Serii H”). 

2. Akcje Serii H zostaną pokryte wkładami pieniężnymi. 

3. Cena emisyjna akcji Serii H wynosi 1,10 zł (jeden złoty dziesięć groszy). 

4. Akcje Serii H uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki będzie przeznaczony do 
podziału za rok obrotowy 2008, to jest od dnia 1 stycznia 2008 roku. 

5. Dotychczasowym akcjonariuszom Spółki przysługuje prawo poboru Akcji Serii H proporcjonalnie do liczby 
poosiadanych przez nich akcji, tzn. że za każdą posiadaną akcję Spółki przysługuje jedno prawo poboru 
akcji serii H uprawniające do objęcia jednej akcji serii H.  

6. Akcje Serii H nieobjęte przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w ramach prawa poboru Zarząd Spółki 
może przydzielić według swego uznania, jednak po cenie nie niższej niż cena emisyjna. 
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7. Dniem ustalenia prawa poboru będzie 25 lutego 2009 roku (dzień prawa poboru). 

8. Emisja Akcji Serii H nastąpi w formie subskrypcji zamkniętej przeprowadzonej w drodze oferty publicznej 
w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r., Nr 184, poz. 
1539 z późn. zm.). 

9. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich 
czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki oraz ofertą Akcji Serii H, 
w szczególności do: 

(a) złożenia odpowiednich wniosków lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego, 

(b) ustalenia i ogłoszenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji, w tym także terminu wykonania 
prawa poboru, 

(c) ustalenia zasad dystrybucji i przydziału Akcji Serii H, 

(d) dokonania przydziału Akcji Serii H, 

(e) złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego, stosownie do treści art. 310 § 2 
i § 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, 

(f) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji Serii H, 
praw poboru Akcji Serii H oraz praw do Akcji Serii H, 

(g) podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do dematerializacji Akcji Serii H, praw poboru Akcji Serii H 
oraz praw do Akcji Serii H, 

(h) podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do wprowadzenia Akcji Serii H, praw poboru Akcji Serii H 
oraz praw do Akcji Serii H do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych 
w Warszawie S.A. 

§ 2. 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie do obrotu na 
rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Akcji Serii H, praw poboru Akcji Serii 
H oraz praw do Akcji Serii H. 

§ 3. 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia o dematerializacji Akcji Serii H, praw poboru 
Akcji Serii H oraz praw do Akcji Serii H. 

§ 4. 

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Serii H zmienia się § 6 
ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie: 

§ 6  

1. Kapitał zakładowy wynosi nie więcej niż 323.722.590 zł (trzysta dwadzieścia trzy miliony siedemset 
dwadzieścia dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt złotych) i dzieli się na nie więcej niż 323.722.590 
(trzysta dwadzieścia trzy miliony siedemset dwadzieścia dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt) akcji 
zwykłych o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, w tym: 

(1) 23.000.000 akcji na okaziciela serii A,  
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(2) 10.142.000 akcji na okaziciela serii B,  

(3) 10.000.000 akcji na okaziciela serii C,  

(4) 4.558.000 akcji na okaziciela serii D,  

(5) 500.000 akcji na okaziciela serii E,  

(6) 900.000 akcji na okaziciela serii F,  

(7) 48.200.000 akcji na okaziciela serii G,  

(8) nie więcej niż 97.300.000 akcji na okaziciela serii H,  

(9) 129.122.590 akcji na okaziciela serii I. 

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem 
zmiany, o której mowa w ust. 1 powyżej.  

§ 5. 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem § 4, który zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu 
spółek handlowych wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany Statutu Spółki przez właściwy Sąd 
Rejestrowy”. 

Podstawę emisji Akcji Serii I stanowi postanowienie Sądu Rejonowego w Lesznie, V Wydział Gospodarczy z dnia 
15 września 2009 roku (Sygn. akt V GN 1/09/1) zatwierdzające układ Emitenta z wierzycielami przyjęty na 
Zgromadzeniu Wierzycieli w dniu 24 lipca 2009 roku.  

25.7 Przewidywana data emisji akcji 
Zamiarem Emitenta jest przeprowadzenie Oferty Publicznej w  drugim kwartale 2010 roku. 

25.8 Opis ograniczeń w swobodzie przenoszenia akcji 

25.8.1. Ograniczenia wynikające ze statutu  
  

Obrót Akcjami Emitenta jest wolny. Statut nie przewiduje ograniczenia w zakresie ich zbywania.  

25.8.2. Ograniczenia wynikające z Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi oraz 
Ustawy o Ofercie Publicznej  

 
Obrót akcjami Emitenta wiąże się z obowiązkami i podlega ograniczeniom określonym w Ustawie o Obrocie 
Instrumentami Finansowymi, Ustawie o Ofercie Publicznej, Ustawie o Nadzorze nad Rynkiem Kapitałowym 
i Ustawie o Nadzorze nad Rynkiem Finansowym. 

25.8.3. Ograniczenia wynikające z Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi 
 
Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi wprowadza dwa rodzaje ograniczeń w obrocie akcjami. Pierwsze 
wynika z art. 19 tej ustawy, zgodnie z którym, o ile ustawa nie stanowi inaczej: 
 
(1) papiery wartościowe objęte zatwierdzonym prospektem emisyjnym mogą być przedmiotem obrotu na 

rynku regulowanym wyłącznie po ich dopuszczeniu do tego obrotu, 
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(2) dokonywanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oferty publicznej, zbywanie papierów wartościowych 
na podstawie tej oferty, z wyjątkiem oferty publicznej, o której mowa w art. 7 ust. 3 pkt 4 i pkt 5 lit. c-e 
Ustawy o Ofercie Publicznej, wymaga pośrednictwa firmy inwestycyjnej. 

 
Drugi rodzaj ograniczenia w obrocie akcjami Emitenta wynika z wprowadzenia okresu, w którym określony krąg 
osób nie może nabywać lub zbywać na rachunek własny lub osoby trzeciej akcji Spółki oraz dokonywać na 
rachunek własny lub osoby trzeciej innych czynności prawnych, powodujących lub mogących powodować 
rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi. 
 
Zgodnie z art. 159 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi członkowie Zarządu, Rady Nadzorczej, 
prokurenci lub pełnomocnicy emitenta lub wystawcy, jego pracownicy, biegli rewidenci albo inne osoby 
pozostające z emitentem lub wystawcą w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym 
charakterze, nie mogą, w czasie trwania okresu zamkniętego, nabywać lub zbywać, na rachunek własny lub 
osoby trzeciej, akcji Spółki, praw pochodnych dotyczących akcji Spółki oraz innych instrumentów finansowych 
z nimi powiązanych, oraz dokonywać, na rachunek własny lub osoby trzeciej, innych czynności prawnych 
powodujących lub mogących powodować rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi. 

Osoby wymienione powyżej nie mogą, w czasie trwania okresu zamkniętego, działając jako organ osoby prawnej, 
podejmować czynności, których celem jest doprowadzenie do nabycia lub zbycia przez tę osobę prawną, na 
rachunek własny lub osoby trzeciej, akcji emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji emitenta oraz innych 
instrumentów finansowych z nimi powiązanych, albo podejmować czynności powodujących lub mogących 
powodować rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi przez tę osobę prawną, na rachunek własny lub 
osoby trzeciej.  
 
Przepisów art. 159 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi opisanych powyżej nie stosuje się do 
czynności dokonywanych:  
 
(1) przez podmiot prowadzący działalność maklerską, któremu osoba bądź osoby wymienione w niniejszym 

punkcie powyżej zleciły zarządzanie portfelem instrumentów finansowych w sposób wyłączający ingerencję 
tej osoby w podejmowane na jej rachunek decyzje inwestycyjne albo 

  
(2) w wykonaniu umowy zobowiązującej do zbycia lub nabycia akcji emitenta, praw pochodnych dotyczących 

akcji emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych zawartej na piśmie z datą pewną 
przed rozpoczęciem biegu danego okresu zamkniętego, albo 

  
(3) w wyniku złożenia przez osobę lub osoby, wymienione powyżej, zapisu w odpowiedzi na ogłoszone 

wezwanie do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, zgodnie z przepisami ustawy o ofercie 
publicznej, albo 

  
(4) w związku z obowiązkiem ogłoszenia przez osobę lub osoby, wymienione powyżej, wezwania do 

zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, zgodnie z przepisami ustawy o ofercie publicznej, albo 
  
(5) w związku z wykonaniem przez dotychczasowego akcjonariusza emitenta prawa poboru, albo 
  
(6) w związku z ofertą skierowaną do pracowników lub osób wchodzących w skład statutowych organów 

emitenta, pod warunkiem że informacja na temat takiej oferty była publicznie dostępna przed rozpoczęciem 
biegu danego okresu zamkniętego. 

 
Okresem zamkniętym jest: 
 
(1) okres od wejścia w posiadanie przez którąkolwiek z ww. osób fizycznych informacji poufnej dotyczącej 

emitenta lub instrumentów finansowych, o których mowa powyżej, dopuszczonych do obrotu na rynku 
regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub któregokolwiek z innych Państw Członkowskich, 
lub są przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na takim rynku, niezależnie od tego, czy 
transakcja, której przedmiotem jest dany instrument, jest dokonywana na tym rynku, albo niedopuszczonych 
do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub innego Państwa 
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Członkowskiego, a ich cena lub wartość zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny instrumentu 
finansowego określonego powyżej, do chwili przekazania tej informacji do publicznej wiadomości; 
 

(2) w przypadku raportu rocznego – okres dwóch miesięcy przed przekazaniem raportu do publicznej 
wiadomości lub okres pomiędzy końcem roku obrotowego a przekazaniem tego raportu do publicznej 
wiadomości, gdyby okres ten był krótszy od pierwszego ze wskazanych – chyba że którakolwiek z osób 
fizycznych wymienionych powyżej nie posiadała dostępu do danych finansowych, na podstawie których 
sporządzany jest dany raport; 

 
(3) w przypadku raportu półrocznego – okres jednego miesiąca przed przekazaniem raportu do publicznej 

wiadomości lub okres pomiędzy dniem zakończenia danego półrocza a przekazaniem tego raportu do 
publicznej wiadomości, gdyby okres ten był krótszy od pierwszego ze wskazanych – chyba że którakolwiek 
z osób fizycznych wymienionych powyżej nie posiadała dostępu do danych finansowych, na podstawie 
których sporządzany jest dany raport; 

 
(4) w przypadku raportu kwartalnego – okres dwóch tygodni przed przekazaniem raportu do publicznej 

wiadomości lub okres pomiędzy dniem zakończenia danego kwartału a przekazaniem tego raportu do 
publicznej wiadomości, gdyby okres ten był krótszy od pierwszego ze wskazanych – chyba że którakolwiek 
z osób fizycznych wymienionych powyżej nie posiadała dostępu do danych finansowych, na podstawie 
których sporządzany jest dany raport. 

 
Zgodnie z art. 174 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi w przypadku nabywania lub zbywania, na 
rachunek własny lub osoby trzeciej, lub jako organ osoby prawnej, podejmując czynności, których celem jest 
doprowadzenie do nabycia lub zbycia przez tę osobę prawną, na rachunek własny lub osoby trzeciej, akcji 
emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi 
powiązanych, bądź dokonywania, na rachunek własny lub osoby trzeciej, innych czynności prawnych 
powodujących lub mogących powodować rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi w czasie trwania 
okresu zamkniętego, Komisja Nadzoru Finansowego może nałożyć na osobę zobowiązaną do powstrzymania się 
od takich czynności karę pieniężną do wysokości 200.000 złotych, chyba że osoba ta zleciła uprawnionemu 
podmiotowi, prowadzącemu działalność maklerską, zarządzanie portfelem jej papierów wartościowych, 
w sposób, który wyłącza ingerencję tej osoby w podejmowane na jej rachunek decyzje. 
 
Artykuł 160 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi wprowadza obowiązek przekazywania Komisji 
Nadzoru Finansowego przez osoby wchodzące w skład organów zarządzających lub nadzorczych emitenta, albo 
będące jego prokurentami, inne, pełniące w strukturze organizacyjnej emitenta funkcje kierownicze, które 
posiadają stały dostęp do informacji poufnych dotyczących bezpośrednio lub pośrednio tego emitenta oraz 
kompetencje w zakresie podejmowania decyzji wywierających wpływ na jego rozwój i perspektywy prowadzenia 
działalności gospodarczej informacji o zawartych przez te osoby oraz osoby blisko z nimi powiązane, na własny 
rachunek, transakcjach nabycia lub zbycia akcji emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji emitenta oraz 
innych instrumentów finansowych powiązanych z tymi papierami wartościowymi, dopuszczonych do obrotu na 
rynku regulowanym lub będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na takim rynku. 
Przez osoby blisko związane z którąkolwiek z osób, o których mowa powyżej, rozumie się: 
 
(1) jej małżonka lub osobę pozostającą z nią faktycznie we wspólnym pożyciu, 

 
(2) dzieci pozostające na jej utrzymaniu bądź osoby związane z tą osobą z tytułu przysposobienia, opieki lub 

kurateli, 
 
(3) innych krewnych i powinowatych, którzy pozostają z nią we wspólnym gospodarstwie domowym przez okres 

co najmniej roku, 
 
(4) podmioty: 
 

a) w których osoba, o której mowa powyżej, lub osoba blisko z nią związana, o której mowa w pkt (1) – (3) 
powyżej, wchodzi w skład ich organów zarządzających lub nadzorczych, lub w których strukturze 
organizacyjnej pełni funkcje kierownicze i posiada stały dostęp do informacji poufnych dotyczących tego 
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podmiotu oraz kompetencje w zakresie podejmowania decyzji wywierających wpływ na jego rozwój 
i perspektywy prowadzenia działalności gospodarczej, lub  

b) które są bezpośrednio lub pośrednio kontrolowane przez osobę, o której mowa powyżej, lub osobę blisko 
z nią związaną, o której mowa w pkt (1) – (3) powyżej, lub 

c) z działalności których osoba, o której mowa powyżej, lub osoba blisko z nią związana, o której mowa w pkt 
(1) – (3) powyżej, czerpią zyski, 

d) których interesy ekonomiczne są równoważne interesom ekonomicznym osoby, o której mowa powyżej, 
lub osoby blisko z nią związanej, o której mowa w pkt (1) – (3) powyżej. 
 

Stosownie do art. 175 ust. 1 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi w przypadku niewykonania lub 
nienależytego wykonania obowiązku, o którym mowa powyżej, Komisja Nadzoru Finansowego może nałożyć na 
osobę obowiązaną do jego wykonania karę pieniężną do wysokości 100.000 złotych, chyba że osoba ta zleciła 
uprawnionemu podmiotowi, prowadzącemu działalność maklerską zarządzanie portfelem jej papierów 
wartościowych w sposób, który wyłącza ingerencję tej osoby w podejmowane na jej rachunek decyzje, albo przy 
zachowaniu należytej staranności nie wiedziała lub nie mogła się dowiedzieć o dokonaniu transakcji. 
 

25.8.4. Ograniczenia wynikające z Ustawy o Ofercie Publicznej 
 

Stosownie do art. 67 Ustawy o Ofercie Publicznej podmiot dominujący wobec emitenta, podmioty działające na 
zlecenie tego podmiotu dominującego oraz inne podmioty wobec niego dominujące lub od niego zależne, które 
uzyskały informację w trybie określonym w art. 66 Ustawy o Ofercie Publicznej (uprawnienie emitenta do 
przekazywania doradcom, podmiotom, z którymi prowadzi negocjacje oraz innym osobom lub podmiotom 
uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów, informacji związanych z ofertą publiczną, informacji poufnych 
oraz informacji bieżących i okresowych przed ich podaniem do publicznej wiadomości) – do czasu podania ww. 
informacji przez emitenta lub wprowadzającego do publicznej wiadomości nie mogą nabywać i zbywać 
papierów wartościowych emitenta, którego ta informacja dotyczy. Zakaz ten ma zastosowanie również do osób 
fizycznych uprawnionych do reprezentowania ww. podmiotów lub pozostających z nimi w stosunku pracy, 
zlecenia bądź innym stosunku prawnym o podobnym charakterze. 
 
Zgodnie z art. 69 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej każdy kto: 
 
(1) osiągnął lub przekroczył 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3%, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby 

głosów w spółce publicznej,  
 

(2) posiadał co najmniej 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3%, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby głosów 
w tej spółce i w wyniku zmniejszenia tego udziału osiągnął odpowiednio 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 
50%, 75% albo 90% lub mniej ogólnej liczby głosów, 

 
jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym KNF oraz spółkę, nie później niż w terminie 4 dni roboczych od 
dnia, w którym dowiedział się o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów lub przy zachowaniu należytej 
staranności mógł się o niej dowiedzieć, a w przypadku zmiany wynikającej z nabycia akcji spółki publicznej 
w transakcji zawartej na rynku regulowanym – nie później niż w terminie 6 dni sesyjnych (określonych przez 
spółkę prowadzącą rynek regulowany w stosownym regulaminie) od dnia zawarcia transakcji. 
 
Stosownie do art. 69 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej obowiązek dokonania zawiadomienia, o którym mowa 
powyżej, powstaje również w przypadku: 
 
(1) zmiany dotychczas posiadanego udziału ponad 10% ogólnej liczby głosów o co najmniej:  

 
a) 2% ogólnej liczby głosów – w spółce publicznej, której akcje są dopuszczone do obrotu na rynku 

oficjalnych notowań giełdowych, 
 

b) 5% ogólnej liczby głosów – w spółce publicznej, której akcje są dopuszczone do obrotu na innym rynku 
regulowanym niż na rynku oficjalnych notować giełdowych, 
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(2) zmiany dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby 
głosów. 
 

Zawiadomienie wskazane powyżej powinno zawierać informacje o: 
 
(1) dacie i rodzaju zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie, 
(2) liczbie akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz 

o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów, 
(3) liczbie aktualnie posiadanych akcji i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie 

głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów, 
(4) zamiarach dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 miesięcy od złożenia 

zawiadomienia oraz celu zwiększania tego udziału – w przypadku gdy zawiadomienie jest składane 
w związku z osiągnięciem lub przekroczeniem 10% ogólnej liczby głosów, 

(5) podmiotach zależnych od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadających akcje spółki,  
(6) osobach, z którymi akcjonariusz dokonujący zawiadomienia zawarł umowę, której przedmiotem jest 

przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu. 
 
W przypadku gdy podmiot zobowiązany do dokonania ww. zawiadomienia posiada akcje różnego rodzaju, 
zawiadomienie powinno zawierać także informacje określone w pkt 2 i 3 powyżej, odrębnie dla akcji każdego 
rodzaju.  
 
W przypadku zmiany zamiarów lub celu, o których mowa w pkt 4 powyżej, należy niezwłocznie, nie później niż 
w terminie 3 dni roboczych od zaistnienia tej zmiany, poinformować o tym KNF oraz tę spółkę.  
 
Obowiązek dokonania zawiadomienia, o którym mowa powyżej, spoczywa również na podmiocie, który osiągnął 
lub przekroczył określony próg ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu w związku z:  
 
(1) zajściem innego niż czynność prawna zdarzenia prawnego, 
 
(2) nabywaniem lub zbywaniem instrumentów finansowych, z których wynika bezwarunkowe prawo lub 

obowiązek nabycia już wyemitowanych akcji spółki publicznej, 
 
(3) pośrednim nabyciem akcji spółki publicznej (tj. uzyskaniem statusu podmiotu dominującego wobec spółki 

kapitałowej lub innej osoby prawnej posiadającej akcje spółki publicznej, lub wobec innej spółki kapitałowej 
bądź osoby prawnej będącej wobec niej podmiotem dominującym, oraz nabyciem lub objęciem akcji spółki 
publicznej przez podmiot bezpośrednio lub pośrednio zależny). 

  
W przypadku, o którym mowa w pkt 2 powyżej, zawiadomienie zawiera również informacje o:  
 
(1) liczbie głosów oraz procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu, jaką posiadacz 

instrumentu finansowego osiągnie w wyniku nabycia akcji, 
 
(2) dacie lub terminie, w którym nastąpi nabycie akcji, 
 
(3) dacie wygaśnięcia instrumentu finansowego. 
  
Obowiązek dokonania zawiadomienia powstaje również w przypadku, gdy prawa głosu są związane z papierami 
wartościowymi stanowiącymi przedmiot zabezpieczenia, z wyjątkiem sytuacji, gdy podmiot, na rzecz którego 
ustanowiono zabezpieczenie, ma prawo wykonywać prawo głosu i deklaruje zamiar wykonywania tego prawa 
(w takim przypadku prawa głosu uważa się za należące do podmiotu, na rzecz którego ustanowiono 
zabezpieczenie).  
 
Obowiązek dokonania zawiadomienia nie powstaje w przypadku, gdy po rozliczeniu w depozycie papierów 
wartościowych kilku transakcji zawartych na rynku regulowanym w tym samym dniu, zmiana udziału w ogólnej 
liczbie głosów w spółce publicznej na koniec dnia rozliczenia nie powoduje osiągnięcia lub przekroczenia progu 
ogólnej liczby głosów, z którym wiąże się powstanie tych obowiązków. 
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Zgodnie z art. 72 Ustawy o Ofercie Publicznej nabycie akcji spółki publicznej w liczbie powodującej zwiększenie 
udziału w ogólnej liczbie głosów o więcej niż: 
 
(1) 10% ogólnej liczby głosów w okresie krótszym niż 60 dni, przez podmiot, którego udział w ogólnej liczbie 

głosów w tej spółce wynosi mniej niż 33%, 
 

(2) 5% ogólnej liczby głosów w okresie krótszym niż 12 miesięcy, przez akcjonariusza, którego udział w ogólnej 
liczbie głosów w tej spółce wynosi co najmniej 33%, 

 
może nastąpić wyłącznie w wyniku ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę tych akcji 
w liczbie nie mniejszej niż odpowiednio 10% lub 5% ogólnej liczby głosów. 
 
Stosownie do art. 73 Ustawy o Ofercie Publicznej przekroczenie 33% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej 
może nastąpić wyłącznie w wyniku ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji tej 
spółki w liczbie zapewniającej osiągnięcie 66% ogólnej liczby głosów, z wyjątkiem przypadku, gdy przekroczenie 
33% ogólnej liczby głosów ma nastąpić w wyniku ogłoszenia wezwania w związku z przekroczeniem 66% ogólnej 
liczby głosów, o którym mowa w art. 74 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej.  
 
Zgodnie z art. 74 Ustawy o Ofercie Publicznej przekroczenie 66% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej 
może nastąpić wyłącznie w wyniku ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę wszystkich 
pozostałych akcji tej spółki.  
 
W przypadku gdy przekroczenie progu 33% ogólnej liczby głosów nastąpiło w wyniku pośredniego nabycia akcji, 
objęcia akcji nowej emisji, nabycia akcji w wyniku oferty publicznej lub w ramach wnoszenia ich do spółki jako 
wkładu niepieniężnego, połączenia lub podziału spółki, w wyniku zmiany statutu spółki, wygaśnięcia 
uprzywilejowania akcji lub zajścia innego niż czynność prawna zdarzenia prawnego, akcjonariusz lub podmiot, 
który pośrednio nabył akcje, jest obowiązany, w terminie trzech miesięcy od przekroczenia 33% ogólnej liczby 
głosów, do:  
 

 1)  ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji tej spółki w liczbie powodującej 
osiągnięcie 66% ogólnej liczby głosów albo  

  
 2)  zbycia akcji w liczbie powodującej osiągnięcie nie więcej niż 33% ogólnej liczby głosów,  

  
chyba że w tym terminie udział akcjonariusza lub podmiotu, który pośrednio nabył akcje, w ogólnej liczbie głosów 
ulegnie zmniejszeniu do nie więcej niż 33% ogólnej liczby głosów, odpowiednio w wyniku podwyższenia kapitału 
zakładowego, zmiany statutu spółki lub wygaśnięcia uprzywilejowania jego akcji.  
  
Jeżeli przekroczenie 33% ogólnej liczby głosów nastąpiło w wyniku dziedziczenia, obowiązek, o którym mowa 
powyżej, ma zastosowanie w przypadku, gdy po takim nabyciu akcji udział w ogólnej liczbie głosów uległ 
dalszemu zwiększeniu; termin wykonania tego obowiązku liczy się od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie 
powodujące zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów. 
 
W razie przekroczenia progu 33% ogólnej liczby głosów akcjonariusz lub podmiot, który pośrednio nabył akcje, 
może, w terminie 3 miesięcy od przekroczenia ww. progu, zamiast ogłoszenia wezwania do zapisywania się na 
sprzedaż lub zamianę akcji tej spółki, zbyć akcje w liczbie powodującej osiągnięcie nie więcej niż 33% ogólnej 
liczby głosów. 
 
Obowiązek, o którym mowa w art. 73 i art. 74 Ustawy o Ofercie Publicznej, ma zastosowanie także w przypadku, 
gdy przekroczenie odpowiednio progu 33% lub 66% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej nastąpiło w wyniku 
dziedziczenia, po którym udział w ogólnej liczbie głosów uległ dalszemu zwiększeniu.  
 
Zgodnie z art. 75 ust. 4 Ustawy o Ofercie Publicznej, akcje obciążone zastawem, do chwili wygaśnięcia tego 
obciążenia, nie mogą być przedmiotem obrotu, z wyjątkiem przypadku, gdy nabycie tych akcji następuje 
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w wykonaniu umowy o ustanowieniu zabezpieczenia finansowego w rozumieniu Ustawy o niektórych 
zabezpieczeniach finansowych. 
 
Stosownie do art. 77 Ustawy o Ofercie Publicznej ogłoszenie wezwania następuje po ustanowieniu 
zabezpieczenia w wysokości nie mniejszej niż 100% wartości akcji, które mają być przedmiotem wezwania. 
Ustanowienie zabezpieczenia powinno być udokumentowane zaświadczeniem banku lub innej instytucji 
finansowej udzielającej zabezpieczenia lub pośredniczącej w jego udzieleniu. Wezwanie jest ogłaszane 
i przeprowadzane za pośrednictwem podmiotu prowadzącego działalność maklerską na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, który jest zobowiązany, nie później niż na 14 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia 
przyjmowania zapisów, do równoczesnego zawiadomienia o zamiarze jego ogłoszenia KNF oraz spółki 
prowadzącej rynek regulowany, na którym są notowane dane akcje, i dołączenia do niego treści wezwania. 
 
Odstąpienie od ogłoszonego wezwania jest niedopuszczalne, chyba że po jego ogłoszeniu inny podmiot ogłosił 
wezwanie dotyczące tych samych akcji, a odstąpienie od wezwania ogłoszonego na wszystkie pozostałe akcje tej 
spółki jest dopuszczalne jedynie wtedy, gdy inny podmiot ogłosił wezwanie na wszystkie pozostałe akcje tej 
spółki po cenie nie niższej niż w tym wezwaniu. W okresie pomiędzy zawiadomieniem KNF oraz spółki 
prowadzącej rynek regulowany, na którym są notowane dane akcje, o zamiarze ogłoszenia wezwania 
a zakończeniem wezwania, podmiot zobowiązany do ogłoszenia wezwania oraz podmioty zależne od niego lub 
wobec niego dominujące, a także podmioty będące stronami zawartego z nim porozumienia, dotyczącego 
nabywania przez te podmioty akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na Walnym Zgromadzeniu, 
dotyczącego istotnych spraw spółki: 
 
(1) mogą nabywać akcje spółki, której dotyczy wezwanie, jedynie w ramach tego wezwania oraz w sposób 

w nim określony, 
 
(2) nie mogą zbywać takich akcji ani zawierać umów, z których mógłby wynikać obowiązek zbycia przez nie tych 

akcji, w czasie trwania wezwania, 
 
(3) nie mogą nabywać pośrednio akcji spółki publicznej, której dotyczy wezwanie. 
 
Po zakończeniu wezwania podmiot, który ogłosił wezwanie, jest obowiązany zawiadomić, w trybie, o którym 
mowa w art. 69 Ustawy o Ofercie Publicznej, o liczbie akcji nabytych w wezwaniu oraz procentowym udziale 
w ogólnej liczbie głosów osiągniętym w wyniku wezwania. 
 
Cena akcji proponowanych w wezwaniu powinna zostać ustalona zgodnie z poniżej określonymi zasadami 
wskazanymi w art. 79 Ustawy o Ofercie Publicznej. 
 
W przypadku gdy którekolwiek z akcji spółki są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, cena proponowana 
w wezwaniu nie może być niższa od: 
 
(1) średniej ceny rynkowej z okresu 6 miesięcy poprzedzających ogłoszenie wezwania, w czasie których 

dokonywany był obrót tymi akcjami na rynku głównym albo 
(2) średniej ceny rynkowej z krótszego okresu – jeżeli obrót akcjami spółki był dokonywany na rynku głównym 

przez okres krótszy niż określony w pkt (1). 
 
W przypadku gdy nie jest możliwe ustalenie ceny zgodnie z powyższą zasadą albo w przypadku spółki, 
w stosunku do której otwarte zostało postępowanie układowe lub upadłościowe – cena proponowana 
w wezwaniu nie może być niższa od wartości godziwej akcji. 
 
Cena akcji proponowana w wezwaniach nie może być również niższa od: 
 
(1) najwyższej ceny, jaką za akcje będące przedmiotem wezwania podmiot obowiązany do jego ogłoszenia, 

podmioty od niego zależne lub wobec niego dominujące, lub podmioty będące stronami zawartego z nim 
porozumienia w sprawie nabywania akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na WZA dotyczącego 
istotnych spraw spółki, zapłaciły w okresie 12 miesięcy przed ogłoszeniem wezwania albo 
 



298 
 

(2) najwyższej wartości rzeczy lub praw, które podmiot obowiązany do ogłoszenia wezwania lub podmioty, 
o których mowa w pkt 1 powyżej, wydały w zamian za akcje będące przedmiotem wezwania, w okresie 12 
miesięcy przed ogłoszeniem wezwania.  

 
Cena akcji proponowana w wezwaniu ogłaszanym w związku z przekroczeniem 66% ogólnej liczby głosów nie 
może być również niższa od średniej ceny rynkowej z okresu 3 miesięcy obrotu tymi akcjami na rynku 
regulowanym poprzedzających ogłoszenie wezwania. 
 
Cena proponowana w wezwaniu może być niższa od ceny ustalonej zgodnie z wyżej przedstawionymi zasadami, 
w odniesieniu do akcji stanowiących co najmniej 5% wszystkich akcji spółki, które będą nabyte w wezwaniu od 
oznaczonej osoby zgłaszającej się na wezwanie, jeżeli podmiot obowiązany do ogłoszenia wezwania i ta osoba 
tak postanowiły. 
 
W przypadku gdy średnia cena rynkowa akcji ustalona jako średnia cena rynkowa z okresu 6 miesięcy 
poprzedzających ogłoszenie wezwania, w czasie których dokonywany był obrót tymi akcjami na rynku głównym, 
jednakże nie niższa od średniej ceny rynkowej z okresu 3 miesięcy obrotu tymi akcjami na rynku regulowanym 
poprzedzających ogłoszenie wezwania, znacznie odbiega od wartości godziwej tych akcji z powodu:  
 
(1) przyznania akcjonariuszom prawa poboru, prawa do dywidendy, prawa do nabycia akcji spółki przejmującej 

w związku z podziałem spółki publicznej przez wydzielenie lub innych praw majątkowych związanych 
z posiadaniem akcji spółki publicznej,  

 
(2) znacznego pogorszenia sytuacji finansowej lub majątkowej spółki na skutek zdarzeń lub okoliczności, 

których spółka nie mogła przewidzieć lub im zapobiec,  
 
(3) zagrożenia spółki trwałą niewypłacalnością, 
 
wówczas podmiot ogłaszający wezwanie może zwrócić się do KNF z wnioskiem o udzielenie zgody na 
zaproponowanie w wezwaniu ceny niespełniającej kryteriów, o których mowa w art. 79 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i 3 
Ustawy o Ofercie Publicznej. 
 
KNF może udzielić ww. zgody, o ile proponowana cena nie jest niższa od wartości godziwej tych akcji, 
a ogłoszenie takiego wezwania nie naruszy uzasadnionego interesu akcjonariuszy. Dodatkowo KNF może 
określić termin, w ciągu którego powinno nastąpić ogłoszenie wezwania po wskazanej cenie. W przypadku 
udzielenia przez KNF zgody cena proponowana w wezwaniu może być niższa od ceny określonej przez KNF, 
w odniesieniu do akcji stanowiących co najmniej 5% wszystkich akcji spółki, które będą nabyte w wezwaniu od 
oznaczonej osoby zgłaszającej się na wezwanie, jeżeli podmiot obowiązany do ogłoszenia wezwania i ta osoba 
tak postanowiły.  
 
Za cenę proponowaną w wezwaniu na zamianę akcji uważa się wartość zdematerializowanych akcji innej spółki, 
których własność zostanie przeniesiona w zamian za akcje będące przedmiotem wezwania. Wartość takich akcji 
zdematerializowanych ustala się: 
(1) w przypadku akcji będących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym: 

 
a) według średniej ceny rynkowej z okresu 6 miesięcy obrotu tymi akcjami na rynku regulowanym, 

poprzedzających ogłoszenie wezwania albo  
b) według średniej ceny z krótszego okresu – jeżeli obrót akcjami był dokonywany na rynku regulowanym 

przez okres krótszy niż określony w lit. (a); 
 

(2) w przypadku gdy nie jest możliwe ustalenie wartości akcji zgodnie z pkt 1 powyżej – według ich wartości 
godziwej.  
 

Za średnią cenę rynkową uważa się cenę będącą średnią arytmetyczną ze średnich, dziennych cen ważonych 
wolumenem obrotu.  
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Zgodnie z art. 87 Ustawy o Ofercie Publicznej obowiązek ogłoszenia wezwania, zgodnie z zasadami opisanymi 
powyżej, odpowiednio spoczywa również na: 
 
(1) podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony w ustawie próg ogólnej liczby głosów w związku 

z nabywaniem lub zbywaniem kwitów depozytowych wystawionych w związku z akcjami spółki publicznej; 
 

(2) funduszu inwestycyjnym – także w przypadku, gdy osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej 
liczby głosów określonego w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji łącznie przez: 

 
a) inne fundusze inwestycyjne zarządzane przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych, 
b) inne fundusze inwestycyjne utworzone poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzane przez 

ten sam podmiot; 
 

(3) podmiocie, w przypadku którego osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów 
określonego w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji: 
 
a) przez osobę trzecią w imieniu własnym, lecz na zlecenie lub na rzecz tego podmiotu, z wyłączeniem 

akcji nabytych w ramach wykonywania zleceń nabycia lub zbycia maklerskich instrumentów 
finansowych na rachunek dającego zlecenie, 

b) w ramach wykonywania czynności polegających na zarządzaniu portfelami, w skład których wchodzi 
jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie oraz 
ustawy o funduszach inwestycyjnych – w zakresie akcji wchodzących w skład zarządzanych portfeli 
papierów wartościowych, z których podmiot ten, jako zarządzający, może w imieniu zleceniodawców 
wykonywać prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu, 

c) przez osobę trzecią, z którą ten podmiot zawarł umowę, której przedmiotem jest przekazanie 
uprawnienia do wykonywania prawa głosu; 

 
(4) pełnomocniku, który w ramach reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu został 

upoważniony do wykonywania prawa głosu z akcji spółki publicznej, jeżeli akcjonariusz ten nie wydał 
wiążących pisemnych dyspozycji co do sposobu głosowania; 
 

(5) wszystkich podmiotach łącznie, które łączy pisemne lub ustne porozumienie dotyczące nabywania przez 
te podmioty akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy 
dotyczącym istotnych spraw spółki, chociażby tylko jeden z tych podmiotów podjął lub zamierzał podjąć 
czynności powodujące powstanie tych obowiązków; 

 
(6) podmiotach, które zawierają porozumienie, o którym mowa w pkt 5 powyżej, posiadając akcje spółki 

publicznej, w liczbie zapewniającej łącznie osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby 
głosów określonego w tych przepisach. 

 
Ponadto obowiązki wskazane wyżej powstają również w przypadku, gdy prawa głosu są związane z papierami 
wartościowymi zdeponowanymi lub zarejestrowanymi w podmiocie, którymi może on dysponować według 
własnego uznania. 
 
Podmiot obowiązany do wykonania obowiązków określonych w art. 73 ust. 2 i 3 (ogłoszenie wezwania do 
zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji w liczbie powodującej osiągnięcie 66% ogólnej liczby głosów bądź 
zbycie akcji w liczbie powodującej osiągnięcie nie więcej niż 33% ogólnej liczby głosów) lub art. 74 ust. 2 i 5 
(ogłoszenie wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę wszystkich akcji pozostałych po 
przekroczeniu 66% ogólnej liczby głosów) nie może do dnia ich wykonania bezpośrednio lub pośrednio nabywać 
lub obejmować akcji spółki publicznej, w której przekroczył określony w tych przepisach próg ogólnej liczby 
głosów.  
 
W przypadku osiągnięcia lub przekroczenia przez akcjonariusza spółki publicznej 90% ogólnej liczby głosów na 
Walnym Zgromadzeniu tej spółki, czy to samodzielnie, czy wspólnie z podmiotami od niego zależnymi lub wobec 
niego dominującymi oraz podmiotami będącymi stronami porozumienia dotyczącego nabywania przez te 
podmioty akcji spółki publicznej, lub zgodnego głosowania na Walnym Zgromadzeniu, lub prowadzenia trwałej 
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polityki wobec takiej spółki, akcjonariuszowi temu przysługuje, w terminie trzech miesięcy od osiągnięcia lub 
przekroczenia tego progu, prawo żądania od pozostałych akcjonariuszy sprzedaży wszystkich posiadanych przez 
nich akcji (przymusowy wykup).  
 
Zgodnie z art. 89 Ustawy o Ofercie Publicznej akcjonariusz nie może wykonywać prawa głosu z: 
 
(1) akcji spółki publicznej będących przedmiotem czynności prawnej lub innego zdarzenia prawnego 

powodującego osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów, jeżeli osiągnięcie lub 
przekroczenie tego progu nastąpiło z naruszeniem obowiązków określonych odpowiednio w art. 69 lub art. 
72 Ustawy o Ofercie Publicznej, 
 

(2) wszystkich akcji spółki publicznej, jeżeli przekroczenie progu ogólnej liczby głosów nastąpiło z naruszeniem 
obowiązków określonych odpowiednio w art. 73 ust. 1 lub 74 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej, 

 
(3) akcji spółki publicznej nabytych w wezwaniu po cenie ustalonej z naruszeniem art. 79 Ustawy o Ofercie 

Publicznej. 
 

Ponadto podmiot, który przekroczył próg 33% albo 66% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, 
w wyniku pośredniego nabycia akcji, objęcia akcji nowej emisji, nabycia akcji w wyniku oferty publicznej, zmiany 
statutu spółki, wygaśnięcia uprzywilejowania akcji lub zajścia innego niż czynność prawna zdarzenia prawnego 
czy też w ramach wnoszenia ich do spółki jako wkładu niepieniężnego, połączenia lub podziału spółki bądź 
w wyniku dziedziczenia, po którym udział w ogólnej liczbie głosów uległ dalszemu zwiększeniu, nie może 
wykonywać prawa głosu z wszystkich akcji spółki publicznej, chyba że wykona obowiązki określone w przepisach 
art. 73 ust. 2 lub 3 albo art. 74 ust. 2 lub 5 Ustawy o Ofercie Publicznej.   
 
Zakaz wykonywania prawa głosu, o którym mowa powyżej w związku z naruszeniem przepisów odpowiednio art. 
73 ust. 1 lub 74 ust. 1, bądź art. 73 ust. 2, lub 3, albo art. 74 ust. 2, lub 5 Ustawy o Ofercie Publicznej, dotyczy 
także wszystkich akcji spółki publicznej posiadanych przez podmioty zależne od akcjonariusza lub podmiotu, 
który nabył akcje z naruszeniem albo nie wykonał obowiązków określonych w ww. przepisach.  
 
W przypadku nabycia lub objęcia akcji spółki publicznej z naruszeniem zakazu, o którym mowa w art. 77 ust. 4 
pkt 3 (zakaz pośredniego nabywania akcji spółki, której dotyczy wezwanie) albo art. 88a (zakaz bezpośredniego 
lub pośredniego nabywania lub obejmowania akcji spółki, w której przekroczono próg 33% bądź 66% ogólnej 
liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu), albo niezgodnie z art. 77 ust. 4 pkt 1 (zakaz nabywania akcji spółki, 
której dotyczy wezwanie, poza ramami wezwania i w sposób sprzeczny niż w nim określony), podmiot, który 
nabył lub objął akcje oraz podmioty od niego zależne nie mogą wykonywać prawa głosu z tych akcji.  
 
W przypadku spółki publicznej z siedzibą w państwie członkowskim innym niż Rzeczpospolita Polska, której 
akcje:  
 
(1) są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
 
(2) zostały po raz pierwszy dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej oraz są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym w innym państwie członkowskim 
niebędącym państwem siedziby tej spółki, 

 
(3) zostały jednocześnie dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

oraz w innym państwie członkowskim niebędącym państwem siedziby tej spółki – jeżeli spółka wskazała 
Komisję jako organ nadzoru w zakresie nabywania znacznych pakietów jej akcji, 

  
nie powstaje obowiązek ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji w celu bądź 
w związku z przekroczeniem progu 66% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu przewidziany 
w Ustawie o Ofercie Publicznej. Wówczas jednak podmiot nabywający akcje obowiązany jest do ogłoszenia 
wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji spółki zgodnie z przepisami 
państwa członkowskiego, w którym spółka publiczna ma siedzibę, z zastrzeżeniem, że w razie powstania 
obowiązku ogłoszenia wezwania, o którym mowa powyżej, do wezwania przeprowadzanego na terytorium 
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Rzeczypospolitej Polskiej mają zastosowanie przepisy Ustawy o Ofercie Publicznej, w zakresie przedmiotu 
świadczenia oferowanego w wezwaniu, ceny akcji proponowanej w wezwaniu oraz procedury przeprowadzania 
wezwania, w szczególności dotyczące treści wezwania i trybu jego ogłaszania.  
 
Stosownie do art. 97 Ustawy o Ofercie Publicznej, KNF może nałożyć karę pieniężną do wysokości 1.000.000,00 
złotych na każdego kto: 
 
(1) nabywa lub zbywa papiery wartościowe z naruszeniem zakazu, o którym mowa w art. 67 Ustawy o Ofercie 

Publicznej, 
 

(2) nie dokonuje w terminie zawiadomienia, o którym mowa w art. 69 Ustawy o Ofercie Publicznej, lub dokonuje 
takiego zawiadomienia z naruszeniem warunków określonych w tych przepisach, 

 
(3) przekracza określony próg ogólnej liczby głosów bez zachowania warunków, o których mowa w art. 72-74 

Ustawy o Ofercie Publicznej (obowiązek ogłoszenia wezwania), 
 

(4) nie zachowuje warunków, o których mowa w art. 76 lub 77 Ustawy o Ofercie Publicznej, 
 
(5) nie ogłasza wezwania lub nie przeprowadza w terminie wezwania, albo nie wykonuje w terminie obowiązku 

zbycia akcji w przypadkach, o których mowa w art. 73 ust. 2 lub 3 Ustawy o Ofercie Publicznej 
(przekroczenie progu 33% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu),  

 
(6) nie ogłasza wezwania lub nie przeprowadza w terminie wezwania w przypadkach, o których mowa w art. 74 

ust. 2 lub 5 Ustawy o Ofercie (przekroczenie progu 66% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu), 
 
(7) nie ogłasza wezwania lub nie przeprowadza w terminie wezwania w przypadkach, o których mowa w art. 90a 

ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej, 
 
(8) wbrew żądaniu, o którym mowa w art. 78 Ustawy o Ofercie Publicznej, w określonym w nim terminie nie 

wprowadza niezbędnych zmian lub uzupełnień w treści wezwania albo nie przekazuje wyjaśnień 
dotyczących jego treści, 

 
(9) nie dokonuje w terminie zapłaty różnicy w cenie akcji, w przypadkach określonych w art. 74 ust. 3 Ustawy 

o Ofercie Publicznej,  
 
(10) w wezwaniu, o którym mowa w art. 72-74 Ustawy o Ofercie Publicznej, proponuje cenę niższą niż określona 

na podstawie art. 79 Ustawy o Ofercie Publicznej, 
 
(11) bezpośrednio lub pośrednio nabywa lub obejmuje akcje z naruszeniem art. 77 ust. 4 pkt 1 lub 3, albo art. 88a 

Ustawy o Ofercie Publicznej, 
 
(12) nabywa akcje własne z naruszeniem trybu, terminów i warunków określonych w art. 72-74 oraz 79 Ustawy 

o Ofercie Publicznej, 
 
(13) dokonuje przymusowego wykupu niezgodnie z zasadami, o których mowa w art. 82 Ustawy o Ofercie 

Publicznej,  
 
(14) dopuszcza się czynów, o których mowa wyżej, działając w imieniu lub w interesie osoby prawnej lub 

jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej. 
 
Powyższa kara może być nałożona odrębnie za każdy z czynów określonych powyżej oraz odrębnie na każdy z 
podmiotów wchodzących w skład porozumienia dotyczącego nabywania przez te podmioty akcji spółki publicznej 
lub zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, dotyczącego istotnych spraw spółki. W 
decyzji, o której mowa, KNF może wyznaczyć termin ponownego wykonania obowiązku lub dokonania czynności 
wymaganej przepisami, których naruszenie było podstawą nałożenia kary pieniężnej i w razie bezskutecznego 
upływu tego terminu powtórnie wydać decyzję o nałożeniu kary pieniężnej. 
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25.8.5. Obowiązki związane z nabywaniem akcji, wynikające z Ustawy o Ochronie 
Konkurencji i Konsumentów 

 
Zgodnie z art. 13 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów, zamiar koncentracji przedsiębiorców podlega 
zgłoszeniu Prezesowi UOKiK, jeżeli łączny światowy obrót przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji 
w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza równowartość w złotych 1 mld EUR. 
Przedsiębiorcami w rozumieniu Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów są osoby będące 
przedsiębiorcami w rozumieniu Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, a także między innymi osoby 
fizyczne posiadające kontrolę nad co najmniej jednym przedsiębiorcą, choćby nie prowadziły działalności 
gospodarczej, jeżeli podejmują dalsze działania podlegające kontroli koncentracji. Obowiązek zgłoszenia 
Prezesowi UOKiK zamiaru koncentracji dotyczy między innymi zamiaru przejęcia bezpośredniej lub pośredniej 
kontroli nad przedsiębiorcą przez jednego lub więcej przedsiębiorców w drodze nabycia lub objęcia akcji, 
udziałów, innych papierów wartościowych lub w jakikolwiek inny sposób. W rozumieniu Ustawy o Ochronie 
Konkurencji i Konsumentów przejęciem kontroli są wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego uzyskania 
uprawnień, które osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności prawnych lub faktycznych, 
umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na innego przedsiębiorcę lub przedsiębiorców.  
 
Zgodnie z art. 14 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów, zamiar koncentracji nie podlega zgłoszeniu 
między innymi, jeżeli: 
 
– obrót przedsiębiorcy, nad którym ma nastąpić przejęcie kontroli, nie przekroczył na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej w żadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie koncentracji 
równowartości w złotych 10 mln EUR;  

 
– koncentracja polega na czasowym nabyciu lub objęciu przez instytucję finansową akcji albo udziałów 

w celu ich odsprzedaży, jeżeli przedmiotem działalności gospodarczej tej instytucji jest prowadzone 
na własny lub cudzy rachunek inwestowanie w akcje albo udziały innych przedsiębiorców, pod warunkiem, 
że odsprzedaż ta nastąpi przed upływem roku od dnia nabycia lub objęcia, oraz że instytucja ta nie 
wykonuje praw z tych akcji albo udziałów, z wyjątkiem prawa do dywidendy, lub wykonuje te prawa 
wyłącznie w celu przygotowania odsprzedaży całości lub części przedsiębiorstwa, jego majątku lub tych 
akcji albo udziałów; 

 
– koncentracja polega na czasowym nabyciu lub objęciu przez przedsiębiorcę akcji lub udziałów w celu 

zabezpieczenia wierzytelności, pod warunkiem, że nie będzie on wykonywał praw z tych akcji lub udziałów 
z wyłączeniem prawa do ich sprzedaży. 

 
Postępowanie w sprawie koncentracji, zgodnie z art. 96 ust. 1 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów, 
powinno być zakończone nie później niż w terminie dwóch miesięcy od dnia jego wszczęcia. Zgodnie z art. 97 
ust. 1 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów, przedsiębiorcy, których zamiar koncentracji podlega 
zgłoszeniu, są obowiązani do wstrzymania się od dokonania koncentracji do czasu wydania przez Prezesa 
UOKiK decyzji lub upływu terminu, w jakim decyzja powinna zostać wydana. Naruszenia tego przepisu nie 
stanowi, na podstawie art. 98 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów, realizacja publicznej oferty kupna 
lub zamiany akcji, zgłoszonej Prezesowi UOKiK na podstawie art. 13 ust. 1 Ustawy o Ochronie Konkurencji 
i Konsumentów, jeżeli nabywca nie korzysta z prawa głosu wynikającego z nabytych akcji lub czyni to wyłącznie 
w celu utrzymania pełnej wartości swej inwestycji kapitałowej, lub dla zapobieżenia poważnej szkodzie, jaka 
może powstać u przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji. 
 
Zgodnie z art. 106 ust. 1 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów, Prezes UOKiK może nałożyć na 
przedsiębiorcę, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości nie większej niż 10% przychodu osiągniętego 
w roku rozliczeniowym poprzedzającym rok nałożenia kary, jeżeli przedsiębiorca ten, choćby nieumyślnie, 
dokonał koncentracji bez uzyskania zgody Prezesa UOKiK. 
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25.8.6. Rozporządzenie (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli 
koncentracji przedsiębiorców („Rozporządzenie w Sprawie Koncentracji”) 

 
Wymogi w zakresie kontroli koncentracji wynikają także z przepisów Rozporządzenia w Sprawie Koncentracji. 
Zgodnie z ww. Rozporządzeniem koncentracja o wymiarze wspólnotowym, przed jej dokonaniem, wymaga 
notyfikacji Komisji Europejskiej. Obowiązek zgłoszenia Komisji Europejskiej zamiaru koncentracji dotyczy art. (i) 
połączenia dwóch lub więcej samodzielnych przedsiębiorstw lub części przedsiębiorstw, (ii) przejęcia, przez 
jedno lub więcej przedsiębiorstw, przez nabycie papierów wartościowych lub aktywów, w drodze umowy lub 
w jakikolwiek inny sposób, bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad całym lub częścią jednego, lub więcej innych 
przedsiębiorstw.  
 
Rozporządzenie w Sprawie Koncentracji reguluje tzw. koncentracje o wymiarze wspólnotowym, a więc dotyczące 
przedsiębiorstw, które przekraczają określone w Rozporządzeniu progi obrotu. Koncentracja posiada wymiar 
wspólnotowy w przypadku, gdy: (i) łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących 
w koncentracji wynosi więcej niż 5 miliardów EUR, oraz (ii) łączny obrót przypadający na Wspólnotę Europejską, 
każdego z co najmniej dwóch przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji, wynosi więcej niż 250 mln EUR, 
chyba że każde z przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich 
łącznych obrotów przypadających na Wspólnotę w jednym i tym samym państwie członkowskim. Koncentracja 
posiada również wymiar wspólnotowy w przypadku, gdy: (i) łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw 
uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 2.500 mln EUR, (ii) w każdym z co najmniej trzech państw 
członkowskich łączny obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 
100 mln EUR, (iii) w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich, o których mowa pkt (ii) powyżej, łączny 
obrót każdego z co najmniej dwóch przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 25 mln 
EUR, oraz (iv) łączny obrót przypadający na Wspólnotę Europejską każdego z co najmniej dwóch 
przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 mln EUR, chyba że każde 
z przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich łącznych obrotów 
przypadających na Wspólnotę w jednym i tym samym państwie członkowskim.  

25.9 Wskazanie publicznych ofert przejęcia w stosunku do kapitału Emitenta 
dokonanych przez osoby trzecie w ciągu ostatniego roku obrotowego oraz 
bieżącego roku obrotowego 

W ciągu bieżącego oraz ostatniego roku obrotowego nie było publicznych ofert przejęcia w stosunku do kapitału 
Emitenta dokonanych przez osoby trzecie. 

25.10 Informacje na temat potrącania u źródła podatków od dochodu 
Emitent zwraca uwagę, że poniżej przedstawiono ogólne zasady opodatkowania dochodów uzyskiwanych 
z papierów wartościowych. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy skorzystać z porady osób 
i podmiotów uprawnionych do świadczenia usług doradztwa podatkowego. 

25.10.1. Opodatkowanie dochodów z dywidendy 

1. Opodatkowanie dochodów z dywidendy, uzyskiwanych przez osoby fizyczne 
 
Zgodnie z art. 24 ust. 5 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych dochodem z udziału w zyskach 
osób fizycznych jest dochód faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także dochód z umorzenia akcji, dochód 
uzyskany z odpłatnego zbycia udziałów na rzecz spółki w celu umorzenia tych udziałów, wartość majątku 
otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej, dochód przeznaczony na podwyższenie kapitału 
zakładowego oraz dochód stanowiący równowartość kwot przekazanych na ten kapitał z innych kapitałów osoby 
prawnej. 
 
Stosownie do art. 30a ust. 1 pkt 4 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych dochody z dywidend 
i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych nie podlegają łączeniu z dochodami z innych 
źródeł i są opodatkowane w formie ryczałtu w wysokości 19% uzyskanego przychodu.  
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Artykuł 41 ust. 4 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych nakłada na osoby fizyczne prowadzące 
działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne, które dokonują wypłaty dywidendy, 
obowiązek pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od dokonywanych wypłat. Jeżeli podatek ten nie 
został pobrany przez płatnika, osoba fizyczna jest obowiązana do wykazania należnego zryczałtowanego 
podatku dochodowego w jej zeznaniu rocznym składanym do 30 kwietnia roku następującego po roku 
osiągnięcia dochodu. 
 
Płatnikiem podatku jest podmiot wypłacający dywidendę, który potrąca kwotę podatku z przypadającej do wypłaty 
sumy oraz wpłaca ją na rachunek właściwego dla płatnika urzędu skarbowego. Zgodnie ze stanowiskiem 
Ministerstwa Finansów, sformułowanym w piśmie z dnia 5 lutego 2002 roku skierowanym do KDPW 
(potwierdzonym w pismach z dnia 22 stycznia 2004 roku i z dnia 4 lipca 2007 roku), płatnikiem tym jest biuro 
maklerskie prowadzące rachunek papierów wartościowych osoby fizycznej, której wypłacana jest dywidenda. 
W związku z powyższym Emitent nie bierze odpowiedzialności za potrącanie kwoty podatku z tytułu dochodów 
z dywidendy uzyskiwanych przez osoby fizyczne. 

2. Opodatkowanie dochodów z dywidendy, uzyskiwanych przez osoby prawne 
 
Zgodnie z art. 10 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, dochodem z udziału w zyskach osób 
prawnych jest dochód faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także dochód z umorzenia akcji, dochód 
uzyskany z odpłatnego zbycia udziałów na rzecz spółki w celu umorzenia tych udziałów, wartość majątku 
otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej, dochód przeznaczony na podwyższenie kapitału 
zakładowego oraz dochód stanowiący równowartość kwot przekazanych na ten kapitał z innych kapitałów osoby 
prawnej. 
 
Stosownie do art. 22 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych dochody z dywidend i innych 
przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych nie podlegają łączeniu z dochodami z innych źródeł i są 
opodatkowane w formie ryczałtu w wysokości 19% uzyskanego przychodu. 
 
Art. 26 ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych nakłada na osoby prawne, które dokonują 
wypłaty dywidendy na rzecz podatników podatku dochodowego od osób prawnych, obowiązek pobrania 
zryczałtowanego podatku dochodowego od dokonywanych wypłat. W razie przeznaczenia dochodu 
na podwyższenie kapitału zakładowego płatnik zobowiązany jest pobrać i odprowadzić podatek na rachunek 
właściwego urzędu skarbowego w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu 
rejestrowego o dokonaniu wpisu o podwyższeniu kapitału zakładowego. Podatek uiszczony od dywidend nie 
podlega odliczeniu. 
 
Płatnikiem podatku jest spółka wypłacająca dywidendę, która potrąca kwotę zryczałtowanego podatku 
dochodowego z przypadającej do wypłaty sumy oraz wpłaca ją na rachunek właściwego dla podatnika urzędu 
skarbowego (art. 26 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych), w związku z czym Emitent bierze 
odpowiedzialność za potrącanie kwoty podatku z tytułu dochodów z dywidendy uzyskiwanych przez osoby 
prawne.  

25.10.2. Opodatkowanie dochodów ze sprzedaży praw do akcji oraz prawa poboru 
 
Zgodnie z art. 3 ust. 1 lit (a) Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi oraz art. 5a pkt 11 Ustawy o Podatku 
Dochodowym od Osób Fizycznych prawa do akcji oraz prawo poboru są papierami wartościowymi. Dochody 
uzyskiwane przez osoby fizyczne lub prawne ze sprzedaży ww. praw są opodatkowane według zasad 
opodatkowania papierów wartościowych, mających zastosowanie do dochodów ze sprzedaży akcji wskazanych 
powyżej. 

1. Podatek od czynności cywilnoprawnych 
 
Zgodnie z Ustawą o Obrocie Instrumentami Finansowymi wtórny publiczny obrót papierami wartościowymi 
odbywa się co do zasady na rynku regulowanym za pośrednictwem podmiotów prowadzących przedsiębiorstwa 
maklerskie. Stosownie do art. 9 pkt 9 Ustawy o Podatku od Czynności Cywilnoprawnych sprzedaż maklerskich 
instrumentów finansowych firmom inwestycyjnym, bądź za ich pośrednictwem, oraz sprzedaż tych instrumentów 
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dokonywana w ramach obrotu zorganizowanego – w rozumieniu Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi 
jest zwolniona z podatku od czynności cywilnoprawnych. 
 
Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi dopuszcza możliwość przenoszenia papierów wartościowych we 
wtórnym obrocie poza rynkiem regulowanym bez pośrednictwa podmiotów prowadzących przedsiębiorstwa 
maklerskie. W takim przypadku sprzedaż akcji podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych 
w wysokości 1% wartości rynkowej, a obowiązek uiszczenia podatku ciąży na nabywcy papierów wartościowych. 

2. Podatek dochodowy od zagranicznych osób fizycznych i prawnych 
 
Inwestorzy zagraniczni, mający miejsce zamieszkania lub siedzibę w państwach, z którymi Rzeczpospolita 
Polska zawarła umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, powinni się zapoznać z postanowieniami 
tych umów międzypaństwowych, gdyż mogą one wpływać na zmianę przedstawionych powyżej ogólnych zasad 
opodatkowania dochodów podmiotów zagranicznych z dywidendy lub sprzedaży akcji. 
 
Wysokość zryczałtowanego podatku, jaki może być pobierany od wypłaty dywidend w kraju źródła, jest 
najczęściej modyfikowana postanowieniami stosownych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Zgodnie 
z przepisami prawa podatkowego zastosowanie stawki podatku wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego 
opodatkowania jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu od inwestora zagranicznego zaświadczenia o jego miejscu 
zamieszkania lub siedzibie za granicą dla celów podatkowych, wydanego przez właściwą administrację 
podatkową (certyfikat rezydencji). 
 
Zgodnie z art. 22 ust. 4 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych zwolnione z opodatkowania są 
dochody z dywidend oraz inne dochody z udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę w Polsce, 
uzyskiwane przez spółki, które nie mają siedziby w Polsce, jeżeli te spółki podlegają w państwie członkowskim 
Unii Europejskiej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce 
ich osiągania, oraz dochody tych spółek uzyskiwane są z udziału w zysku osoby prawnej, w której kapitale spółka 
uzyskująca ten dochód posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów nieprzerwanie przez okres nie krótszy 
niż dwa lata. Zwolnienie to ma również zastosowanie w przypadku, gdy ww. okres dwóch lat nieprzerwanego 
posiadania 10% akcji przez spółkę uzyskującą dochód z tytułu udziału w zysku osoby prawnej, upływa po dniu 
uzyskania tych dochodów. Jednakże w przypadku niedotrzymania ww. terminu dwóch lat, spółka uzyskująca taki 
dochód jest zobowiązana do zapłaty podatku w wysokości 19% uzyskanych przychodów wraz z odsetkami za 
zwłokę, przy uwzględnieniu postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.  

3. Podatek od spadków i darowizn  
 
Zgodnie z Ustawą o Podatku od Spadków i Darowizn nabycie przez osoby fizyczne w drodze spadku lub 
darowizny praw majątkowych, w tym również praw związanych z posiadaniem papierów wartościowych, podlega 
opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, jeżeli prawa majątkowe dotyczące papierów wartościowych są 
wykonywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  
 
Nawet jednak, jeżeli prawa majątkowe związane z posiadaniem papierów wartościowych są wykonywane na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ich nabycie w drodze spadku lub darowizny nie będzie podlegało 
opodatkowaniu, jeżeli w chwili otwarcia spadku lub zawarcia umowy darowizny zarówno spadkobierca lub 
obdarowany, jak i spadkodawca lub darczyńca nie byli obywatelami polskimi lub nie mieli miejsca stałego pobytu 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
 
Wysokość stawki podatku od spadków i darowizn jest zróżnicowana i zależy od rodzaju pokrewieństwa lub 
powinowactwa albo innego osobistego stosunku pomiędzy spadkobiercą i spadkodawcą, bądź pomiędzy 
darczyńcą i obdarowanym. Przy spełnieniu warunków określonych w Ustawia nabycie praw majątkowych 
związanych z posiadaniem papierów wartościowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, 
rodzeństwo, ojczyma i macochę będzie zwolnione z opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn. 
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4. Odpowiedzialność płatnika 
 
Stosownie do art. 30 § 1 Ordynacji Podatkowej płatnik, który nie wykonał ciążącego na nim obowiązku obliczenia 
i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu – odpowiada za 
podatek naliczony lub podatek pobrany, a niewypłacony. Płatnik odpowiada za te należności całym swoim 
majątkiem. Odpowiedzialność ta jest niezależna od woli płatnika. Przepisów o odpowiedzialności płatnika nie 
stosuje się wyłącznie w przypadku, jeżeli odrębne przepisy stanowią inaczej, albo jeżeli podatek nie został 
pobrany z winy podatnika. 

26 Informacje o warunkach oferty 

26.1  Warunki i wielkość oferty 
Zgodnie z uchwałą nr 5/08/12/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Polski Koncern Mięsny 
„DUDA” S.A. („Spółka”) z dnia 8 grudnia 2008 r. zmienionej uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 
6/01/02/2010 z dnia 1 lutego 2010 r. oraz uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 37/27/05/2010 z dnia 
27 maja 2010 roku w ramach Oferty Publicznej  oferowanych jest  97.300.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H 
o wartości nominalnej 1,00 zł każda, które oferowane są do nabycia dotychczasowym akcjonariuszom Spółki 
w drodze realizacji przysługującego im prawa poboru. 

Realizacja prawa poboru nastąpi według następujących zasad: 
— dotychczasowym akcjonariuszom Spółki przysługuje prawo poboru Akcji Serii H w stosunku do liczby 

posiadanych akcji Spółki; 
— za każdą jedną akcję Spółki posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru, akcjonariuszowi 

przysługuje 1 (jedno) prawo poboru;  
— każde prawo poboru będzie uprawniać do objęcia 1 (jednej) Akcji Serii H.  

 
Ponadto osoby będące akcjonariuszami w dniu ustalenia prawa poboru będą uprawnione do złożenia zapisu 
dodatkowego opiewającego na dowolną liczbę Akcji Serii H, nie większą jednak niż maksymalna liczba akcji 
oferowanych w Ofercie Publicznej. 
 
Niezrealizowanie prawa poboru w terminie jego wykonania, tj. niesubskrybowanie Akcji Serii H w wykonaniu 
prawa poboru, wiąże się z jego wygaśnięciem. W przypadku inwestorów, którzy nabyli prawa poboru na rynku 
wtórnym, oznaczać to będzie faktyczną utratę środków finansowych zainwestowanych w ich nabycie. 

26.2 Terminy Oferty Publicznej 
 Przewidywany harmonogram Oferty Publicznej. 

25 lutego 2009 r. Dzień ustalenia prawa poboru 
14  czerwca 2010 r. Początek okresu składania zapisów podstawowych i dodatkowych 
18 czerwca 2010 r. Koniec okresu składania zapisów podstawowych i dodatkowych 
29 czerwca 2010 r. Ostateczny termin zakończenia Oferty Publicznej i przydziału Akcji 

Serii H 
 
Termin zamknięcia Oferty Publicznej i przydziału akcji może zostać skrócony m.in. w przypadku, gdy wszystkie 
oferowane akcje objęte zostaną zapisami podstawowymi i dodatkowymi. W takiej sytuacji intencją Emitenta jest, 
aby przydział akcji nastąpił w siódmym dniu roboczym po zakończeniu terminu przyjmowania zapisów. 
 
W przypadku, gdy Akcje Serii H nie zostaną objęte w ramach wykonania prawa poboru, tj. na podstawie zapisów 
podstawowych i dodatkowych, Zarząd Emitenta zaoferuje je wskazanemu przez siebie inwestorowi (lub 
inwestorom). Zapis taki będzie mógł być złożony do określonego powyżej ostatecznego dnia zakończenia Oferty 
Publicznej i przydziału Akcji Serii H. Pozostałe zasady składania zapisów i rozliczenia wpłat na Akcje Serii H 
opisane w dalszej części niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio. 
 



307 
 

Spółka może postanowić o zmianie ww. terminów, z wyłączeniem dnia ustalenia praw. W przypadku zmiany 
terminów, informacja ta zostanie niezwłocznie podana do publicznej wiadomości w formie komunikatu 
aktualizującego, o którym mowa w art. 52 ust. 2 Ustawy o Ofercie, w sposób, w jaki został udostępniony prospekt 
emisyjny, lecz nie później niż przed upływem terminu, którego zmiana dotyczy. 
 
Jednocześnie zwraca się uwagę na zapisy dotyczące wycofania lub zawieszenia oferty, o których mowa 
w punkcie 26.5. niniejszego Prospektu. 

26.3 Podmioty uprawnione do udziału w Ofercie Publicznej 
Osobami uprawnionymi do nabycia Akcji Serii H są: 

— akcjonariusze Emitenta w dniu ustalenia prawa poboru, którzy nie dokonali zbycia tego prawa poboru do 
momentu złożenia zapisu na Akcje Serii H w Ofercie Publicznej, 

— osoby, które nabyły prawo poboru i nie dokonały jego zbycia do momentu złożenia zapisu (zapisów) na 
Akcje Serii H w Ofercie Publicznej.  

 
Jednocześnie, jeżeli nie wszystkie z oferowanych Akcji Serii H zostaną objęte w trybie realizacji prawa 
poboru (uwzględniając zapisy dodatkowe), Zarząd Emitenta może zaoferować niesubskrybowane akcje 
według swojego uznania wskazanym przez siebie inwestorom po cenie nie niższej niż cena emisyjna. 

 

26.4 Zasady składania zapisów na Akcje Serii H 
Miejsce składania zapisów na Akcje Serii H: 

— osoby uprawnione do wykonania prawa poboru składają zapisy podstawowe w POK biur / domów 
maklerskich, w których na rachunkach papierów wartościowych zapisane mają w chwili składania 
zapisów, prawa poboru uprawniające do objęcia Akcji Serii H, 

— w przypadku osób posiadających prawa poboru zapisane na rachunkach papierów wartościowych 
prowadzonych przez banki depozytariusze, zapisy na Akcje Serii H mogą być składane w domach / 
biurach maklerskich realizujących zlecenia klientów banków depozytariuszy, 

— osoby będące akcjonariuszami w dniu ustalenia praw poboru uprawnione są do złożenia zapisu 
dodatkowego w POK domu / biura maklerskiego, w którym zdeponowane były akcje Emitenta w dniu 
ustalenia praw poboru, 

— zapis na Akcje Serii H nieobjęte w wykonaniu prawa poboru na podstawie zapisów podstawowych 
i dodatkowych i zaoferowane dodatkowo przez Zarząd Emitenta wskazanemu przez siebie inwestorowi 
(lub inwestorom) będzie mógł być złożony wyłącznie u Oferującego. 

 
Liczba subskrybowanych akcji: 

— zapis podstawowy składany jest na liczbę Akcji Serii H wynikającą z liczby realizowanych praw poboru; 
— zapis dodatkowy złożony może być na dowolną liczbę Akcji Serii H, nie większą niż liczba akcji 

oferowanych w Ofercie Publicznej. 
Nie ma żadnych ograniczeń, co do minimalnej liczby subskrybowanych akcji. 
 
Inwestorzy mają prawo do złożenia więcej niż jednego zapisu na Akcje Serii H, przy czym łączna liczba akcji 
subskrybowanych przez danego inwestora nie może przekroczyć liczby akcji, do której nabycia uprawniają go 
posiadane prawa poboru.  
W przypadku zapisów dodatkowych, zapis taki może opiewać na dowolną liczbę akcji, nie większą jednak niż 
liczba łącznie oferowanych Akcji Serii H.  
 
Zapisy składane przez towarzystwo funduszy powierniczych / inwestycyjnych w imieniu własnym, odrębnie na 
rzecz poszczególnych, zarządzanych przez towarzystwo funduszy, stanowią w rozumieniu niniejszego Prospektu 
zapisy odrębnych inwestorów. 
 
Zapisy na Akcje Serii H składane powinny być na formularzu wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do 
niniejszego Prospektu.  
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Złożenie przez inwestora zapisu na Akcje Serii H oznacza, że zapoznał się on z treścią Prospektu, akceptuje 
brzmienie statutu Spółki oraz  warunki Oferty Publicznej. 
 
Na dowód przyjęcia zapisu osoba uprawniona otrzyma jeden egzemplarz wypełnionego i podpisanego formularza 
zapisu. 
 
O ile będzie to zgodne z aktualnie obowiązującymi regulacjami biura maklerskiego przyjmującego zapisy, będą 
one mogły być składane również za pośrednictwem Internetu, faksu, telefonu lub innych środków technicznych, 
na warunkach i zgodnie z zasadami obowiązującymi w danym biurze maklerskim. Szczegółowy zakres i forma 
dokumentów wymaganych podczas składania zapisu oraz zasady działania przez pełnomocnika powinny być 
zgodne z procedurami biura maklerskiego przyjmującego zapisy. 
 
Wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego bądź niepełnego wypełnienia formularza zapisu na Akcje  
Serii H ponosi składający zapis. 
 
Zapis na Akcje Serii H jest bezwarunkowy, nieodwołalny, nie może zawierać jakichkolwiek zastrzeżeń oraz wiąże 
osobę składającą zapis do czasu przydziału akcji w Ofercie Publicznej albo do dnia ogłoszenia o niedojściu emisji 
do skutku, z zastrzeżeniem zapisów pkt 26.7. niniejszego rozdziału. 
 
W przypadku, gdy prawo poboru realizowane jest z rachunku papierów wartościowych danego inwestora 
w biurze maklerskim, Akcje Serii H zostaną zapisane automatycznie na ww. rachunku – bez konieczności 
złożenia przez inwestora dyspozycji deponowania. 
 
Techniczne informacje dotyczące składania zapisów, w tym zakres i forma wymaganych dokumentów, zasady 
działania przez pełnomocnika oraz odpowiednie formularze dostępne będą w biurze maklerskim przyjmującym 
zapisy na akcje. 
 

26.5 Wycofanie lub zawieszenie Oferty Publicznej 
Do czasu rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Akcje Serii H, Oferta Publiczna może zostać wycofana lub 
zawieszona bez podawania przyczyn. Ogłoszenie w tej sprawie zostanie podane do publicznej wiadomości 
w formie komunikatu aktualizującego, w sposób, w jaki został udostępniony Prospekt Emisyjny oraz w trybie 
określonym w art. 56 ust. 1 Ustawy o Ofercie. 
 
Emitent może podjąć decyzję o wycofaniu lub zawieszeniu Oferty Publicznej w trakcie trwania subskrypcji jedynie 
z ważnych powodów. Do ważnych powodów należy zaliczyć m.in.: (i) nagłe i nieprzewidywalne wcześniej zmiany 
w sytuacji gospodarczej, politycznej kraju lub świata, które mogą mieć istotny negatywny wpływ na rynki 
finansowe, gospodarkę kraju lub na dalszą działalność Spółki, w tym na zapewnienia przedstawione 
w Prospekcie przez Zarząd Spółki, (ii) nagłe i nieprzewidywalne zmiany lub zdarzenia mające lub mogące mieć 
bezpośredni wpływ na działalność operacyjną Spółki lub jej sytuację finansowo-ekonomiczną. 
 
W przypadku wycofania Oferty Publicznej lub jej zawieszenia w trakcie trwania subskrypcji, stosowna informacja 
zostanie podana do publicznej wiadomości w formie aneksu do Prospektu, o którym mowa w art. 51 Ustawy 
o Ofercie. Osobom, które złożyły zapis przed udostępnieniem aneksu przysługuje prawo uchylenia się od 
skutków prawnych złożonego zapisu, na zasadach określonych w punkcie 26.7. Prospektu. 

26.6 Możliwość dokonania redukcji Akcji Serii H oraz sposób zwrotu 
nadpłaconych kwot 

 
Podstawę przydziału Akcji Serii H stanowi prawidłowo złożony i w pełni opłacony zapis – na zasadach 
określonych w niniejszym Prospekcie. 
 
Przydział Akcji Serii H dokonany zostanie zgodnie z poniższymi zasadami: 
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— inwestorom, którzy złożyli zapisy na Akcje Serii H w ramach realizacji prawa poboru wynikającego 
z liczby posiadanych jednostkowych praw poboru (zapisy podstawowe), akcje przydzielone zostaną 
w liczbie wynikającej ze złożonego zapisu; 

— Akcje Serii H nieobjęte ww. zapisami podstawowymi zostaną przeznaczone na realizację zapisów 
dodatkowych złożonych przez osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu ustalenia prawa poboru. 
Jeśli zapisy dodatkowe opiewać będą na większą liczbę akcji niż pozostająca do objęcia, przydział 
dokonany zostanie zgodnie z algorytmem przydziału stosowanym przez KDPW, w szczególności 
przydział wykonany będzie proporcjonalnie do wielkości dodatkowych zapisów, wielkość dodatkowego 
zapisu w części stanowiącej nadwyżkę ponad liczbę wszystkich akcji oferowanych w ramach emisji 
zostanie pominięta, a ułamkowe części akcji nie będą przydzielane. Akcje Serii H nie przydzielone 
w wyniku zaokrągleń, zostaną przydzielone po jednej, kolejno do największych zapisów, 
a w przypadku równych zapisów o przydział akcji nastąpi losowo; 

— przydział Akcji Serii H nieobjętych w wykonaniu prawa poboru na podstawie zapisów podstawowych 
i dodatkowych i zaoferowanych dodatkowo przez Zarząd Emitenta wskazanemu przez siebie 
inwestorowi (lub inwestorom) dokonany zostanie według uznania Zarządu. 

 
W przypadku dokonania wpłaty większej niż wynikająca ze złożonego zapisu lub redukcji zapisów dodatkowych 
nadpłaty będą zwracane na wskazane w formularzach zapisów rachunki pieniężne inwestorów w domach / 
biurach maklerskich, za pośrednictwem których realizowane było prawo poboru. 

26.7 Wycofanie zapisu 
W przypadku, gdy zgodnie z art. 51 ust. 1 Ustawy o Ofercie dokonane zostaną zmiany w treści Prospektu 
mogące znacząco wpłynąć na ocenę Akcji Serii H, co podane zostanie do publicznej wiadomości w formie 
aneksu do Prospektu, inwestor, który złożył zapis przed udostępnieniem ww. aneksu może uchylić się od 
skutków prawnych złożonego zapisu. Zapis można wycofać poprzez złożenie w biurze maklerskim, w którym 
złożono zapis pisemnego oświadczenia, w terminie 2 dni roboczych od dnia udostępnienia ww. aneksu do 
publicznej wiadomości. 

26.8 Wpłaty na Akcje Serii H  
Zapis na Akcje Serii H musi być w pełni opłacony najpóźniej w chwili składania zapisu.  
 
Za pełną wpłatę uważana będzie wpłata kwoty stanowiącej iloczyn ceny emisyjnej Akcji Serii H oraz liczby akcji 
subskrybowanych. W przypadku dokonania wpłaty niepełnej zapis zostanie uznany za nieważny. 
 
Wpłata na Akcje Serii H powinna być dokonana do domu / biurze maklerskim, w którym inwestor posiada 
rachunek papierów wartościowych, z którego realizowane jest prawo poboru.  
 
Wpłata na Akcje Serii H może być dokonana w złotych gotówką, przelewem lub w innej formie akceptowanej 
przez podmiot prowadzący działalność maklerską, przyjmujący zapisy na Akcje Serii H. 
 
Za termin dokonania wpłaty uważa się wpływ środków pieniężnych na rachunek biura maklerskiego, w którym 
składany jest zapis. 
 
W przypadku dokonania wpłaty większej niż wynikająca ze złożonego zapisu lub redukcji zapisów dodatkowych, 
nadpłaty będą zwracane na wskazane w formularzach zapisów rachunki pieniężne inwestorów w domach / 
biurach maklerskich, za pośrednictwem których realizowane było prawo poboru. 
Zwrot środków pieniężnych w przypadku: 

— niedojścia do skutku Oferty Publicznej lub wycofania Oferty Publicznej – dokonany zostanie w ciągu 
7 dni roboczych od dnia ogłoszenia o ww. fakcie, 

— wystąpienia nadpłat – dokonany zostanie w ciągu 7 dni roboczych od dnia przydziału akcji w Ofercie 
Publicznej, 

— wycofania się ze złożonego zapisu w przypadkach opisanych w pkt 26.7. Prospektu Emisyjnego – 
dokonany zostanie w terminie 7 dni roboczych od dnia złożenia przez inwestora oświadczenia 
o uchyleniu się od skutków prawnych złożonego zapisu 
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Wpłaty na Akcje Serii H są nieoprocentowane. 
 
Zwrot powyższych kwot zostanie dokonany bez jakichkolwiek odsetek i odszkodowań na wskazane 
w formularzach zapisów rachunki inwestorów w biurach maklerskich, za pośrednictwem których realizowane było 
prawo poboru.  
 
W przypadku niedojścia do skutku emisji Akcji Serii H, po dopuszczeniu PDA do obrotu giełdowego, zwrot 
środków dokonany zostanie inwestorom na rachunki, na których będą zapisane PDA (w kwocie równej iloczynowi 
liczby PDA znajdujących się na rachunku papierów wartościowych inwestora i Ceny Emisyjnej) zgodnie 
z harmonogramem uzgodnionym z KDPW. 
 
Jednocześnie inwestorzy są uprawieni do dokonania potrącenia swojej wierzytelności wobec Emitenta 
z wierzytelnością Emitenta wobec inwestora z tytułu wpłaty na pokrycie podwyższanego kapitału zakładowego 
w drodze emisji Akcji Serii H, pod warunkiem zawarcia ze Spółką umowy potrącenia wierzytelności („Umowa 
Potrącenia Wierzytelności”), do dnia rozpoczęcia składania zapisów podstawowych i dodatkowych na akcje. 
 
Na dzień zatwierdzenia Prospektu z ww. uprawnienia zamierza skorzystać spółka Invest Pro Capital sp. z o.o. 
Spółka komandytowo-akcyjna. 
 
W przypadku inwestorów, którzy zawarli z Emitentem Umowy Potrącenia Wierzytelności, w razie niedojścia emisji 
do skutku lub uchylenia się od skutków prawnych zapisów, Umowa Potrącenia Wierzytelności wygaśnie, 
a wierzytelności inwestorów będą rozliczane na zasadach obowiązujących przed jej zawarciem. 
 

26.9 Dostarczenie akcji 
Przed rozpoczęciem Oferty Publicznej Spółka wystąpi do KDPW z wnioskiem o zawarcie umowy o rejestrację 
Akcji Serii H, natomiast niezwłocznie po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji 
ww. akcji, Spółka złoży w KDPW wymagane dokumenty niezbędne do zarejestrowania Akcji Serii H na 
rachunkach inwestorów.  
 
Do tego czasu na rachunkach inwestorów, którym przydzielono akcje w Ofercie Publicznej, zapisane zostaną 
PDA, o co zgodnie z pkt 27.1. Prospektu Emitent będzie wnioskował. W takim przypadku, po zarejestrowaniu 
podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii H, w zamian za każde PDA na rachunkach 
inwestorów zapisana zostanie jedna Akcja Serii H, w wyniku czego PDA wygasną. Dzień wygaśnięcia PDA 
będzie ostatnim dniem ich obrotu na GPW, natomiast począwszy od następnego dnia w obrocie będą Akcje 
Serii H. 

26.10 Ogłoszenie wyników Oferty  
Informacja o wynikach Oferty Publicznej zostanie przekazana do publicznej wiadomości w trybie art. 56 ust. 1 
Ustawy o Ofercie w terminie 2 tygodni od dnia zamknięcia Oferty Publicznej. 
 

26.11 Znane Emitentowi zamiary znacznych akcjonariuszy oraz członków 
organów zarządzających, nadzorczych lub administracyjnych Emitenta 
dotyczące uczestnictwa w subskrypcji w ramach oferty Akcji Serii H  

Biorąc pod uwagę zatwierdzony układ Emitenta z wierzycielami, przyjęty na Zgromadzeniu Wierzycieli w dniu 24 
lipca 2009 roku, struktura akcjonariatu po dniu ustalenia prawa poboru uległa zmianie. Obecni znaczni 
akcjonariusze nie są podmiotami uprawnionymi do nabycia Akcji Serii H. Członkowie Rady Nadzorczej również 
nie będą uczestniczyć w subskrypcji. 
 
Jednocześnie, zamiary członków Zarządu przedstawia poniższa tabela. 
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PODMIOT 
Zamiar 

uczestnictwa 
w Publicznej 

Ofercie 

Zamiar objęcia 
ponad 5% akcji 
oferowanych 
w Publicznej 

Ofercie 

Członkowie Zarządu:   
Maciej Duda TAK NIE 
Bogna Duda-Jankowiak TAK TAK 
Roman Miler TAK NIE 
Rafał Oleszak TAK NIE 
Dariusz Formela – Członek Zarządu NIE NIE 
 

26.12 Procedura zawiadamiania Inwestorów o liczbie przydzielonych papierów 
wartościowych  

O liczbie przydzielonych Akcji Serii H inwestorzy informowani będą indywidualnie po skontaktowaniu się z biurem 
maklerskim, w którym złożony został zapis, w trybie przewidzianym procedurami tego biura maklerskiego.  
 
Rozpoczęcie obrotu giełdowego PDA nie jest uzależnione od powiadomienia wszystkich inwestorów 
o przydzielonych im akcjach. 
 
Ponadto w wykonaniu art. 439 § 2 ksh, najpóźniej w terminie tygodnia od dnia przydziału akcji, w siedzibie 
Oferującego oraz Emitenta wyłożone zostaną wykazy subskrybentów ze wskazaniem liczby i rodzaju 
przyznanych każdemu z nich akcji. Wykazy te pozostawione zostaną do wglądu przez okres następnych dwóch 
tygodni. 

26.13 Cena emisyjna Akcji Serii H 
Zgodnie z uchwałą nr 5/08/12/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 grudnia 2008 r., 
zmienioną uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 6/01/02/2010 z dnia 1 lutego 2010 r. oraz 
zmienioną uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 37/27/05/2010 z dnia 27 maja 2010 r., cena 
emisyjna Akcji Serii H wynosi 1,10 zł (jeden złoty dziesięć groszy). 
 
Złożenie zapisu na Akcje Serii H nie skutkuje opodatkowaniem tej transakcji podatkiem dochodowym. Biorąc pod 
uwagę zapisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób 
prawnych, wydatek poniesiony na nabycie akcji stanowi koszt uzyskania przychodu i jest realizowany dopiero 
przy sprzedaży akcji. Zasady opodatkowania dochodów ze sprzedaży zostały przedstawione w punkcie 25.10.2.  
 
Stosownie do zapisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych sprzedaż akcji za pośrednictwem domu / 
biura maklerskiego lub banków prowadzących działalność maklerską jest zwolniona z podatku od czynności 
cywilnoprawnych. Oznacza to, że złożenie zapisu na akcje nie będzie skutkowało opodatkowaniem 
przedmiotowym podatkiem. 
 
Opłaty leżące po stronie inwestorów składających zapis będą związane z zapłatą określonej ceny emisyjnej 
zgodnie z punktem 26.8. niniejszego Prospektu. 

26.14 Informacja o znaczącej rozbieżności pomiędzy ceną papierów 
wartościowych w ofercie publicznej a faktycznymi kosztami 
gotówkowymi poniesionymi na nabycie papierów wartościowych przez 
członków organów zarządzających Emitenta 

 
W ciągu ostatniego roku członkowie organów zarządzających Emitenta nie nabywali akcji Emitenta.  
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26.15  Plasowanie i gwarantowanie 
Podmiotem oferującym Akcje Serii H jest: 
 
IPOPEMA Securities S.A. 
ul. Waliców 11, 00-851 Warszawa 
tel. 022 236 92 00, e-mail: ipopema@ipopema.pl; www.ipopema.pl  
 
Spółka nie przewiduje podpisania umowy z agentem ds. płatności.  
 
Planowane jest, aby Akcje Serii H zarejestrowane zostały w systemie depozytowym prowadzonym przez KDPW 
S.A. 
 
W związku z emisją Akcji Serii H Emitent nie zamierza podpisywać umowy o subemisję usługową, subemisję 
inwestycyjną, ani umowy o plasowanie. 

27 Dopuszczenie Akcji do obrotu i ustalenia dotyczące obrotu 

27.1   Rynek regulowany  
Intencją Emitenta jest wprowadzenie Akcji Serii H oraz Akcji Serii I do obrotu na rynku regulowanym 
organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. W tym celu niezwłocznie po 
otrzymaniu decyzji Urzędu KNF, Zarząd wystąpi z odpowiednimi wnioskami do KDPW i GPW w celu 
wprowadzenia Akcji Serii I do notowań w następstwie asymilacji z pozostałymi akcjami Emitenta notowanymi na 
GPW.  
 
W przypadku Akcji Serii H Zarząd podejmie ww. działania niezwłocznie po rejestracji podwyższenia kapitału 
zakładowego. 
 
Niezależnie od powyższego Zarząd Emitenta podejmie działania mające na celu zarejestrowanie i wprowadzenie 
do obrotu giełdowego Praw do Akcji Serii H, które byłyby przedmiotem obrotu do czasu rejestracji podwyższenia 
kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii H. Intencją Emitenta jest, aby miało to miejsce w możliwie 
krótkim terminie po przydziale akcji w Ofercie Publicznej.  
 
Ponadto, po dniu ustalenia prawa poboru, dopuszczone do obrotu na Giełdzie będą również prawa poboru. 
Będzie mogło to jednakże nastąpić po spełnieniu warunków określonych § 13 Regulaminu GPW, zgodnie 
z którym wymagane jest wcześniejsze zatwierdzenie Prospektu Emisyjnego przez Komisję Nadzoru 
Finansowego oraz zarejestrowanie praw poboru w KDPW. Po spełnieniu powyższych warunków prawa poboru 
będą mogły być przedmiotem obrotu na GPW do trzeciego dnia sesyjnego przed dniem zakończenia 
przyjmowania zapisów na akcje.  

27.2 Charakter akcji, liczby i cechy akcji, których dotyczy subskrypcja, lub 
plasowanie o charakterze prywatnym lub publicznym 

Akcje Serii H oraz Akcje Serii I nie są uprzywilejowane, a także nie istnieją ograniczenia w ich zbywalności. 
Z Akcjami Serii H oraz I nie są związane obowiązki świadczeń dodatkowych. Poza akcjami objętymi niniejszym 
Prospektem nie występuje subskrypcja lub plasowanie o charakterze prywatnym lub publicznym. 

27.3 Inne rynki regulowane lub rynki równoważne, na których są 
dopuszczone do obrotu Akcje Emitenta  

Akcje Emitenta oznaczone kodem ISIN PLDUDA000016 są przedmiotem obrotu na oficjalnym rynku notowań 
prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 
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27.4   Pośrednicy w obrocie na rynku wtórnym  
Spółka posiada umowę z Domem Maklerskim IDM S.A., na podstawie której ww. podmiot zobowiązał się do 
działania jako pośrednik w obrocie wtórnym w celu zapewnienia płynności akcji Spółki za pomocą kwotowania 
ofert  kupna i sprzedaży tzw. animator emitenta. 

27.5  Działania stabilizacyjne 
Nie jest planowane przeprowadzenie działań stabilizacyjnych kursu akcji Spółki na GPW.  

28 Koszty emisji 
Emitent szacuje, że w wyniku objęcia wszystkich Akcji Serii H, wpływy brutto z emisji wyniosą 107 030 tys. 
złotych. Według wstępnych szacunków koszty Oferty osiągną poziom około 2 110 tys. zł i będą stanowić 2,0% 
szacowanej wartości wpływów z emisji. Łączna kwota kosztów Oferty zawiera koszty prowizji maklerskiej 
(1 105 tys. zł), koszty sporządzenia prospektu emisyjnego (320 tys. zł), opłaty administracyjne (637 tys. zł) oraz 
pozostałe koszty (48 tys. zł). Emitent spodziewa się, iż wpływy netto z emisji Akcji Serii H wyniosą około 
104 920 tys. złotych. 

29 Rozwodnienie 
Natychmiastowe rozwodnienie spowodowane nową emisją Akcji Serii H, w przypadku kiedy żaden 
z dotychczasowych akcjonariuszy nie obejmie Akcji Serii H w ramach Oferty Publicznej. 

Akcjonariusz 
Struktura kapitału zakładowego 

przed emisją 
Struktura kapitału zakładowego po 

emisji 

Ilość akcji 

udział w 
kapitale i w 

głosach WZA Ilość akcji 

udział w 
kapitale i w 

głosach WZA 

   Kredyt Bank S.A. 35 505 179 15,68% 35 505 179 10,97%

   ING Bank Śląski S.A. 36 199 232 15,99% 36 199 232 11,18%

   Bank Handlowy S.A. 20 369 538 9,00% 20 369 538 6,29%

   PKO BP S.A. 22 109 061 9,76% 22 109 061 6,83%

   BRE Bank S.A. 13 576 864 6,00% 13 576 864 4,19%

   Rodzina Duda* 15 230 000 6,73% 15 230 000 4,70%

   Pozostali 83 432 716 36,85% 83 432 716 25,77%

Razem dotychczasowi Akcjonariusze 226 422 590 100,00% 226 422 590 69,94%

Nowi Akcjonariusze  97 300 000 30,06%

Ogólna liczba akcji 226 422 590 100,00% 323 722 590 100,00%
* Rodzina Duda rozumiana jako akcjonariusze: Bogna Duda-Jankowiak, Daria Duda, Marcin Duda, Maciej Duda 

Powyższe obliczenia zostały dokonane w oparciu o założenie, że emisja osiągnie najwyższy zakładany poziom 
i żaden z dotychczasowych akcjonariuszy nie obejmie Akcji Serii H w ramach Oferty Publicznej. 
Natychmiastowe rozwodnienie spowodowane nową emisją Akcji Serii H, w przypadku kiedy wszyscy 
z dotychczasowych uprawnionych akcjonariuszy obejmą wszystkie Akcje Serii H w ramach Oferty Publicznej. 

Akcjonariusz 
Struktura kapitału zakładowego 

przed emisją 
Struktura kapitału zakładowego po 

emisji 

Ilość akcji 

udział w 
kapitale i w 

głosach WZA Ilość akcji 

udział w 
kapitale i w 

głosach WZA 

   Kredyt Bank S.A. 35 505 179 15,68% 35 505 179 10,97%

   ING Bank Śląski S.A. 36 199 232 15,99% 36 199 232 11,18%

   Bank Handlowy S.A. 20 369 538 9,00% 20 369 538 6,29%

   PKO BP S.A. 22 109 061 9,76% 22 109 061 6,83%
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   BRE Bank S.A. 13 576 864 6,00% 13 576 864 4,19%

   Rodzina Duda* 15 230 000 6,73% 30 460 000 9,41%

   Pozostali 83 432 716 36,85% 165 502 716 51,12%

Razem dotychczasowi Akcjonariusze 226 422 590 100,00% 323 722 590 100,00%

Nowi Akcjonariusze  0 0,00%

Ogólna liczba akcji 226 422 590 100,00% 323 722 590 100,00%
* Rodzina Duda rozumiana jako akcjonariusze: Bogna Duda-Jankowiak, Daria Duda, Marcin Duda, Maciej Duda 

 
Powyższe obliczenia zostały dokonane w oparciu o założenie, że emisja osiągnie najwyższy zakładany poziom 
i wszyscy z dotychczasowych uprawnionych akcjonariuszy obejmą Akcje Serii H w ramach Oferty Publicznej. 
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Załącznik 1 – Definicje i skróty  
Agroferm sp. z o.o. Agroferm spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grąbkowie 
Agro Net sp. z o.o.  Agro Net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grąbkowie 
Agrohop sp. z o.o. Agrohop spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grąbkowie 
Agroprof sp. z o.o. Agroprof spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mąkoszycach 
Agro Duda sp. z o.o. Agro Duda spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grąbkowie 
Agro Progress sp. z o.o. Agro Progress spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 

w Warszawie 
Akcje Akcje Emitenta 
Akcje Serii H do 97 300 000 akcji Emitenta zwykłych na okaziciela serii H o wartości 

nominalnej 1 (jeden) złotych każda 
Amerykańska Ustawa 
o Papierach Wartościowych 

The Securities Act of 1933 – ustawa Stanów Zjednoczonych Ameryki 
Północnej o  Papierach Wartościowych z  1933 r., z  późniejszymi zmianami 
(opublikowana w  48 Statutes 74; skodyfikowana w  15 United States Code 
Sections 77a-77aa z  późn. zm.) 

ANR Agencja Nieruchomości Rolnych 
ARR Agencja Rynku Rolnego 
Bioenergia sp. z o.o. Bioenergia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grąbkowie 
BIO Alfa sp. z o.o. BIO Alfa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grąbkowie, 

której głównym przedmiotem działalności jest wytwarzanie energii elektrycznej 
BIO Beta sp. z  o.o. BIO Beta spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grąbkowie, 

której głównym przedmiotem działalności jest wytwarzanie energii elektrycznej 
BIO Gamma sp. z o.o. BIO Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 

w Grąbkowie, której głównym przedmiotem działalności jest wytwarzanie 
energii elektrycznej 

BIO Sigma sp. z o.o. BIO Sigma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grąbkowie, 
której głównym przedmiotem działalności jest wytwarzanie energii elektrycznej 

BIO Teta Sp. z o.o. BIO Teta spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grąbkowie, 
której głównym przedmiotem działalności jest wytwarzanie energii elektrycznej 

Brassica sp. z o.o. 
w organizacji 

Brassica spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grąbkowie 

CHF Frank szwajcarski – prawny środek płatniczy w Szwajcarii 
CM Makton S.A. Centrum Mięsne Makton spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie 
Domco sp. z o.o. Domco spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie 
Doradca Prawny Spółka partnerska radców prawnych Biedecki, Biedecki i Olejnik z siedzibą 

w Warszawie 
DUDA Skup sp. z o.o. Duda Skup spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie 
Dyrektywa 2003/71/WE, 
Dyrektywa Prospektowa 

Dyrektywa 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 
2003 roku w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku 
z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych 
i zmieniająca dyrektywę 2001/34/WE 

Dz.U. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 
Emitent, Spółka, PKM Duda 
S.A., PKM Duda 

Polski Koncern Mięsny Duda spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie 

EUR Jednostka walutowa obowiązująca w Unii Europejskiej 
Euro-Duda sp. z o.o. Euro-Duda spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie 
Eksport Eksport poza terytorium UE oraz sprzedaż wewnątrzwspólnotowa przez Grupę 

Kapitałową Emitenta 
GPW, Giełda, Giełda Papierów 
Wartościowych 

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 
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Grupa Kapitałowa, Grupa 
Kapitałowa PKM Duda, Grupa 
PKM Duda 

Grupa kapitałowa w rozumieniu Ustawy o Rachunkowości, w której jednostką 
dominującą jest PKM Duda S.A. 

Hodowca sp. z o.o. Hodowca spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grąbkowie 
Hunter Wild sp. z o.o. Hunter Wild spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wałbrzychu
KDPW Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. 
kc, Kodeks cywilny Ustawa z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 

z późniejszymi zmianami) 
Kodeks handlowy Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 czerwca 1934 r. 

Kodeks handlowy (Dz.U. Nr 57, poz. 502 z późniejszymi zmianami) 
KNF Komisja Nadzoru Finansowego 
KRS Krajowy Rejestr Sądowy utworzony na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 

1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 roku, 
Nr 17, poz. 209 z późniejszymi zmianami) 

ksh, Kodeks spółek 
handlowych 

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2000 r., 
Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) 

Meat Service sp. z o.o. Meat Service spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 
w Warszawie 

MPO Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania m.st. Warszawy z siedzibą 
w Warszawie 

MSR Międzynarodowe Standardy Rachunkowości 
MSSF Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej 
Nadzwyczajne Walne 
Zgromadzenie, NWZA 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PKM Duda S.A. 

NetBrokers sp. z o.o. NetBrokers spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie 
NU Agrar Wschód sp. z o.o. NU Agrar Wschód spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 

w Chróścinie 
Oferta Publiczna  Oferta Publiczna objęcia Akcji Serii H 
Oferujący IPOPEMA Securities S.A. 
Pan Produkt + sp. z o.o. Pan Produkt Plus spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 

w miejscowości Fedoriwka, Ukraina 
PDA, Prawa do Akcji Prawa do Akcji Serii H 
PF Rosan-Trejd Przedsiębiorstwo Filialne Rosan-Trejd z siedzibą w miejscowości Pidgoroddia, 

Ukraina 
PFKPM Rosana Przedsiębiorstwo Filialne Kompleks Przetwórstwa Mięsnego Rosana z siedzibą 

w Rohatyniu, Ukraina 
Pieprzyk Rogatyn sp. z o.o. Pieprzyk Rohatyn spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 

w Rohatyniu, Ukraina 
PKM Duda Distribution GmbH PKM Duda Distribution GmbH z siedzibą w Passau, Niemcy 
PKM Duda S.A. Polski Koncern Mięsny Duda spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie 
PLN,  zł Polski złoty, prawny środek płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzony 

do obrotu pieniężnego od dnia 1 stycznia 1995 r. 
PLON sp. z o.o. w organizacji PLON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grąbkowie 
POK, Punkt Obsługi Klienta Punkty obsługi klienta Oferującego, które będą przyjmować zapisy na Akcje 

serii H 
Polska Wołowina w upadłości 
likwidacyjnej sp. z o.o. 

Polska Wołowina w upadłości likwidacyjnej spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Hucie 

PPŚ Zoria Prywatne Przedsiębiorstwo Świniokompleks Zoria z siedzibą w miejscowości 
Hrabiw, Ukraina 

PSR Polskie standardy rachunkowości 
Prawo Ochrony Środowiska Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2001 Nr 

62, poz. 627 z późn. zm.) 
Prawo upadłościowe i 
naprawcze 

Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz.U. 
z 2003 r., Nr 60, poz. 535 z późn. zm.) 
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Prezes UOKiK Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, ustanowiony na mocy 

ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. 
z 2003 r., Nr 86, poz. 804 z późn. zm.) 

Prospekt, Prospekt Emisyjny Niniejszy dokument, sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem, jedynie 
prawnie wiążący dokument zawierający informacje o Emisji 

Publiczna Subskrypcja Publiczna subskrypcja Akcji Serii H 
PZZ Dystrybucja sp. z o.o. PZZ Dystrybucja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 

w Pleszewie 
Rada Nadzorcza Rada Nadzorcza spółki PKM Duda S.A. 
Regulamin Giełdy, Regulamin 
GPW 

Regulamin Giełdy Papierów Wartościowych przyjęty Uchwałą Rady Giełdy 
Papierów Wartościowych w Warszawie Nr 1/1110/2006 z dnia 4 stycznia 2006, 
uwzględniający zmiany wprowadzane późniejszymi uchwałami Rady Giełdy 

Rogatyńska Mieszalnia Pasz 
sp. z o.o. 

Rohatyńska Mieszalnia Pasz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
z siedzibą w miejscowości Pidgoroddia, Ukraina 

Rolpol sp. z o.o. Rolpol spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą  w Mąkoszycach  
Rosan-Agro sp. z o.o. Rosan-Agro spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Lwowie, 

Ukraina 
Rozporządzenie o Prospekcie Rozporządzenie Komisji (WE) nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 roku 

wdrażające Dyrektywę 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 
w sprawie informacji zawartych w prospektach emisyjnych oraz formy, 
włączenia przez odniesienie i publikacji takich prospektów emisyjnych oraz 
rozpowszechniania reklam  

Statut Statut PKM Duda S.A. 
Stół Polski sp. z o.o. Stół Polski spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie 
UAH, hrywna Ukraińska hrywna – prawny środek płatniczy Ukrainy 
UE Unia Europejska 
UOKiK Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
USD Dolar amerykański 
Ustawa o Nadzorze nad 
Rynkiem Finansowym 

Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz.U. 
z 2006 r., Nr 157, poz. 1119) 

Ustawa o Nadzorze nad 
Rynkiem Kapitałowym 

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz.U. 
z 2005 r., Nr 183, poz. 1537 z późn. zm.) 

Ustawa o Obrocie Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. 
z 2005 r., Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.) 

Ustawa o Ochronie 
Konkurencji i Konsumentów 

Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. 
z 2003 r., Nr 86, poz. 804 z późn. zm.) 

Ustawa o Ofercie  Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz 
o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r., Nr 18, poz. 1539 z późn. zm.) 

Ustawa o Opłacie Skarbowej Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 86, poz. 960 
z późn. zm.) 

Ustawa o Podatku od 
Czynności Cywilnoprawnych 

Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 roku 
(tekst jednolity: Dz.U. z 2005 roku, Nr 41, poz. 399 z późn. zm.) 

Ustawa o Podatku 
Dochodowym od Osób 
Fizycznych 

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych 
(Dz.U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) 

Ustawa o Podatku 
Dochodowym od Osób 
Prawnych 

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 
(Dz.U. z 2000 r., Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) 

Ustawa o Rachunkowości Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz.U. 
z 2002 r., Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) 

Ustawy o swobodzie 
działalności gospodarczej 

Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 
z 2004 r., Nr 173, poz. 1807 z późn. zm.) 

Walne Zgromadzenie, WZA Walne Zgromadzenie Spółki PKM Duda S.A. 
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ZSA Świniokompleks Zoria Zamknięta spółka akcyjna Świniokompleks Zoria z siedzibą w miejscowości 

Orzhiw, Ukraina 
Zarząd Zarząd spółki PKM Duda S.A. 
Zasady Dobrych Praktyk 
Spółek Notowanych na GPW 

Zasady określone w załączniku do Uchwały Nr 12/1170/2007 Rady Giełdy 
Papierów Wartościowych w Warszawie z dnia 4 lipca 2007 roku 

ZM DUDA sp. z o.o. Zakład Mięsny Duda spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 
w Warszawie 

Słowniczek branżowy 
Ferma tuczowa jednostka gospodarcza, w której prowadzona jest na skalę masową produkcja 

tuczników (świń od masy 25 kg do 100-120 kg) 
Ferma zarodowa jednostka gospodarcza, w której prowadzona jest na skalę masową produkcja 

warchlaków (świń od narodzin do 25 kg) 
Cross docking przeładunek kompletacyjny (jest elementem dystrybucji, w którym towar 

dostarczany do magazynu lub centrum dystrybucji nie jest w nim składowany, 
lecz od razu przygotowuje się go do dalszej wysyłki do sklepów detalicznych) 

Van selling prowadzenie dystrybucji i sprzedaży wybranych produktów bezpośrednio 
z samochodu 

HORECA Sektor hotelarski, restauracyjny i gastronomiczny 
HACCP (ang. Hazard Analysis and Critical Control Point, tj. w tłumaczeniu Analiza 

Zagrożeń i Krytyczne Punkty Kontroli) system, który pozwala zminimalizować 
zagrożenia, jakie dla bezpieczeństwa zdrowotnego żywności powstają na 
różnych etapach jej produkcji i dystrybucji 

SPO Sektorowy Program Operacyjny 
SAPARD (ang. Special Accession Programme for Agriculture and Rural Development) – 

unijny program finansowego wspierania programów dostosowywania rolnictwa 
do gospodarki rynkowej w krajach stowarzyszonych, oczekujących na 
członkostwo w Unii Europejskiej 

Cash and carry typ wielkopowierzchniowego sklepu – samoobsługowej hurtowni, 
przeznaczonego dla przedsiębiorców i detalistów 

Premiksy dodatki witaminowo-mineralne uzupełnione innymi czynnymi biologicznie 
związkami, takimi jak aminokwasy, enzymy, antybiotyki paszowe, 
kokcidiostatyki, probiotyki 
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Załącznik 2 – Statut Emitenta 
 

 
STATUT 

Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA S.A. 
 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

§ 1 

1. Firma Spółki brzmi Polski Koncern Mięsny DUDA Spółka Akcyjna. 
2. Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. 

oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. 
 

§ 2 

Siedzibą Spółki jest m.st. Warszawa. 
 

§ 3 

1. Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki Zakłady Mięsne „DUDA” Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością w spółkę akcyjną. 

2. Spółka działa na podstawie Statutu, przepisów Kodeksu spółek handlowych i innych obowiązujących 
przepisów prawa. 

3. Czas trwania Spółki jest nieograniczony. 
4. Koszty poniesione na dzień zawiązania Spółki w związku z jej utworzeniem wynoszą 60.000,- zł 

(sześćdziesiąt tysięcy złotych). 
 

§ 4 

1. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. 
2. Spółka na obszarze swojego działania może otwierać, prowadzić i likwidować oddziały, filie, 

przedstawicielstwa oraz być wspólnikiem albo akcjonariuszem w innych spółkach, w tym również 
z udziałem kapitału zagranicznego. 

 
II. PRZEDMIOT PRZEDSIĘBIORSTWA 

 
§ 5 

1. Przedmiotem działania Spółki jest prowadzenie działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej 
i usługowej na rachunek własny lub rachunek osób trzecich w zakresie: 

 
01.11.Z Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu 
01.13.Z Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych 
01.16.Z Uprawa roślin włóknistych 
01.19.Z Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie 
01.27.Z Uprawa roślin wykorzystywanych do produkcji napojów 
01.29.Z Uprawa pozostałych roślin wieloletnich 
01.30.Z Rozmnażanie roślin 
01.46.Z Chów i hodowla świń 
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01.50.Z Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) 
01.61.Z Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną 
01.62.Z Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich 
01.63.Z Działalność usługowa następująca po zbiorach 
01.64.Z Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin 
10.11.Z Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu 
10.12.Z Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu 
10.13.Z Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego 
10.41.Z Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych 
10.85.Z Wytwarzanie gotowych posiłków i dań 
10.89.Z Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana 
10.91.Z Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich 
10.92.Z Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych 
33.13.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych 
33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych 
45.11.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek 
45.19.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 
45.31.Z Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 
45.32.Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 
45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 
46.11.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla 

przemysłu tekstylnego i półproduktów 
46.13.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych 
46.14.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków 

i samolotów 
46.17.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych 
46.18.Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów 
46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju 
46.21.Z Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt 
46.23.Z Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt 
46.24.Z Sprzedaż hurtowa skór 
46.31.Z Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw 
46.32.Z Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa 
46.34.A Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych 
46.34.B Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych 
46.35.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych 
46.36.Z Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich 
46.37.Z Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw 
46.38.Z Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki 
46.39.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych 
46.47.Z Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego 
46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania 
46.52.Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego 
46.66.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych 
46.71.Z Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych 
46.73.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego 
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46.74.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia 
hydraulicznego i grzejnego 

47.11.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, 
napojów i wyrobów tytoniowych 

47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach 
47.22.Z Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 
47.23.Z Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 
47.25.Z Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona 

w wyspecjalizowanych sklepach 
47.26.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 
47.29.Z Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 
47.30.Z Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw 
47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona 

w wyspecjalizowanych sklepach 
47.42.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 
47.43.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 
47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet 
47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami 
49.41.Z Transport drogowy towarów 
52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów 
52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy 
52.24.C Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych 
52.29.C Działalność pozostałych agencji transportowych 
55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania 
55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania 
55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie 
56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne 
56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) 
56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna 
56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów 
61.20.Z Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji 

satelitarnej 
61.30.Z Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej 
61.90.Z Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji 
62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem 
62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki 
62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi 
62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych 
63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność 
63.12.Z Działalność portali internetowych 
64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne 
64.20.Z Działalność holdingów finansowych 
64.30.Z Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych 
64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów 
64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, 

z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych 
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66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów 
emerytalnych 

68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 
68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 
69.10.Z Działalność prawnicza 
69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe 
70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych 
70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 
74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana 
77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek 
77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 
77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej 

niesklasyfikowane 
79.11.A Działalność agentów turystycznych 
79.11.B Działalność pośredników turystycznych 
79.12.Z Działalność organizatorów turystyki 
79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych 
79.90.B Działalność w zakresie informacji turystycznej 
79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana 
2. Działalność wymagającą zezwolenia, uzgodnienia lub koncesji Spółka podejmie po ich uzyskaniu. 
3. Zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa może zostać dokonana na podstawie stosownej uchwały Walnego 

Zgromadzenia, bez obowiązku wykupu akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgodzili się na zmianę 
przedmiotu działalności. 

 
III. KAPITAŁ, AKCJE, ZBYCIE AKCJI, UMORZENIE AKCJI, EMISJA OBLIGACJI 

 
§ 6 

1. Postanowienia § 6 ust. 1 zdanie 1 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu: „Kapitał zakładowy 
wynosi 97.300.000,00 zł (dziewięćdziesiąt siedem milionów trzysta tysięcy złotych) i dzieli się na 
97.300.000,00 (dziewięćdziesiąt siedem milionów trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości 
nominalnej 1,- zł (jeden złoty) każda” utraciły moc w następstwie wydania postanowienia Sądu 
Rejonowego w Lesznie, V Wydział Gospodarczy z dnia 15 września 2009 roku o zatwierdzeniu układu 
Spółki z wierzycielami obejmującego, poza innymi, konwersję wierzytelności na kapitał zakładowy 
Spółki. W następstwie, kapitał zakładowy Spółki wynosi 226.422.590,00 zł (dwieście dwadzieścia sześć 
milionów czterysta dwadzieścia dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 226.422.590 
(dwieście dwadzieścia sześć milionów czterysta dwadzieścia dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt) akcji 
zwykłych o wartości nominalnej 1,- zł (jeden złoty) każda, z których 97.300.000 (dziewięćdziesiąt siedem 
milionów trzysta tysięcy) jest akcjami zwykłymi na okaziciela, a 129.122.590 (sto dwadzieścia dziewięć 
milionów sto dwadzieścia dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt) jest akcjami zwykłymi imiennymi.  

2. W związku z emisją 15.000 (słownie: piętnastu tysięcy) Obligacji serii A z prawem pierwszeństwa do 
objęcia akcji Spółki, podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy o kwotę nie większą niż 1.500.000 zł 
(słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych) w drodze emisji nie więcej niż 1.500.000 (słownie: jednego 
miliona pięciuset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F. 

3. Postanowienia § 6 ust. 3 zdanie 1 w dotychczasowym brzmieniu: „Wszystkie akcje spółki są akcjami 
zwykłymi na okaziciela” utraciły moc w następstwie wydania postanowienia Sądu Rejonowego 
w Lesznie, V Wydział Gospodarczy z dnia 15 września 2009 roku o zatwierdzeniu układu Spółki 
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z wierzycielami, obejmującego, poza innymi, konwersję wierzytelności na kapitał zakładowy Spółki. 
W następstwie, wszystkie akcje spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela lub imiennymi. 

 
§ 7 

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony uchwałą Walnego Zgromadzenia w drodze emisji nowych 
akcji lub w drodze podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. 

2. Podwyższenie kapitału może nastąpić również w drodze: 
- warunkowego podwyższenia kapitału 
- podwyższenia kapitału ze środków własnych 
- podwyższenia kapitału docelowego. 

3. Spółka ma prawo emitować obligacje, w tym: 
- na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia obligacje zamienne na akcje Spółki, obligacje dające 

w przyszłości prawo pierwszeństwa do objęcia emitowanych przez Spółkę akcji oraz obligacje dające 
prawo do udziału w przyszłych zyskach Spółki, 

- na podstawie uchwały Zarządu nie zastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia rodzaje 
obligacji. 

§ 8 

1. Akcje mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie 
dobrowolne). 

2. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała Walnego Zgromadzenia 
o umorzeniu akcji określa sposób umorzenia i warunki umorzenia akcji, a w szczególności podstawę 
prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź 
uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia w przypadku umorzenia dobrowolnego oraz sposób 
obniżenia kapitału zakładowego. 

3. Spółka może utworzyć z odpisów z zysku netto fundusz specjalny na pokrywanie ewentualnych 
przyszłych umorzeń akcji. Utworzenie funduszu specjalnego wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. 

4. Spółka może na swój rachunek nabywać własne akcje celem ich umorzenia. 
5. W zamian za akcje umorzone Spółka może wydać imienne świadectwa użytkowe bez określonej 

wartości nominalnej. 
§ 9 

1. Zbycie lub zastawienie akcji imiennych Spółki wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki. Zgoda na zbycie 
lub zastawienie akcji imiennych powinna być udzielona w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Wniosek o wyrażenie zgody na zbycie lub zastawienie akcji imiennych Spółki składany jest przez 
akcjonariusza do Rady Nadzorczej. Wniosek taki musi być złożony na piśmie i określać ilość akcji 
imiennych przeznaczonych do zbycia lub zastawienia, osobę nabywcy lub zastawnika, a w przypadku 
sprzedaży dodatkowo proponowaną cenę. 

 
IV. ZAŁOŻYCIELE SPÓŁKI 

 

§ 10 

Założycielami Spółki są: 
- Marek Bolesław Duda, 
- Bogna Maria Duda-Jankowiak, 
- Marcin Jerzy Duda, 
- Maciej Józef Duda. 
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V. ORGANY SPÓŁKI 
 

§ 11 

Organami Spółki są: 
a) Walne Zgromadzenie; 
b) Rada Nadzorcza; 
c) Zarząd. 

 
VI. WALNE ZGROMADZENIE 

 
§ 12 

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. 
2. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. 
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w ciągu 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku 

obrotowego. 
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Rady 

Nadzorczej, akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących przynajmniej 1/20 (jedną dwudziestą) 
część kapitału zakładowego. Nadto, Walne Zgromadzenie może zwołać akcjonariusz lub akcjonariusze 
posiadający łącznie akcje reprezentujące ponad 40% ogółu głosów.  

5. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu 2 (dwóch) tygodni od dnia 
zgłoszenia wniosku. Wniosek o zwołanie Zgromadzenia powinien określać sprawy wnoszone pod 
obrady, a ponadto zawierać uzasadnienie. 

6. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, ilekroć złoży wniosek 
o jego zwołanie, a Zarząd nie zwoła Zgromadzenia w przepisanym terminie. 

7. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz 
w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z właściwymi przepisami o ofercie 
publicznej oraz przepisami wykonawczymi. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na 26 
(dwadzieścia sześć) dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu 
powinno zawierać elementy wskazane we właściwych przepisach Kodeksu spółek handlowych. 

8. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana. 
W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej na Walnym Zgromadzeniu lub 
niewskazania osoby do jego otwarcia, Walne Zgromadzenie otwiera akcjonariusz posiadający 
najwyższy procent akcji w kapitale zakładowym Spółki lub osoba reprezentująca takiego akcjonariusza. 
Spośród uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 

9. Akcjonariusze przedstawiający przynajmniej 1/20 (jedną dwudziestą) część kapitału zakładowego mogą 
żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. 
Żądanie takie jest skuteczne, jeżeli zostało zgłoszone najpóźniej na 4 (cztery) tygodnie przed terminem 
Walnego Zgromadzenia, a o zmianie porządku obrad akcjonariusze zostali powiadomieni najpóźniej na 
3 (trzy) tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. W razie niezachowania terminów, wniosek 
o uzupełnienie porządku obrad zostanie potraktowany jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego 
Walnego Zgromadzenia. Ustęp 4 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio. 

10. Walne Zgromadzenie obraduje na podstawie regulaminu przyjętego przez siebie. Zmiany regulaminu 
obowiązują zawsze od następnego Walnego Zgromadzenia. 
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11. Ogłoszenie przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia oraz zniesienie punktu z porządku obrad 
wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowanej większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów. 

 
§ 13 

1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub 
poprzez swoich przedstawicieli. 

2. Pełnomocnictwa do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i do wykonywania prawa głosu udziela się 
pod rygorem nieważności w formie pisemnej oraz załącza się je do księgi protokołów Walnego 
Zgromadzenia. W przypadku pełnomocnictwa udzielonego w języku obcym, do księgi protokołów 
załącza się je wraz z jego odpowiednim tłumaczeniem przysięgłym na język polski. 

 
§ 14 

1. Jedna akcja zapewnia jeden głos na Walnym Zgromadzeniu. 
2. Uchwały Walnych Zgromadzeń Spółki w przedmiocie zmiany Statutu Spółki podejmowane w okresie do 

31 grudnia 2012 r. oraz uchwały Walnych Zgromadzeń Spółki w przedmiocie podziału zysku Spółki za 
lata obrachunkowe 2009, 2010, 2011 i 2012, z wyłączeniem uchwał o pokryciu straty Spółki, zapadają 
większością kwalifikowaną 9/10 oddanych głosów. Uchwały Walnych Zgromadzeń Spółki w przedmiocie 
zmiany Statutu Spółki podejmowane w okresie po 31 grudnia 2012 r. oraz uchwały w przedmiocie zysku 
za rok obrotowy 2013 i lata następne, zapadają bezwzględną większością głosów. 

3. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy: 
a) wyborach członków organów Spółki i jej likwidatorów oraz głosowaniu nad ich odwołaniem; 
b) wnioskach o pociągnięcie do odpowiedzialności wskazanych powyżej osób; 
c) wnioskach dotyczących spraw osobowych; 
d) na wniosek choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym 

Zgromadzeniu. 
 

§ 15 

Walne Zgromadzenie podejmuje wszelkie uchwały bezwzględną większością głosów oddanych, chyba że 
Statut lub bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa przewidują surowsze wymogi co do podjęcia danej 
uchwały. Za głosy oddane uważa się głosy „za”, „przeciw” i „wstrzymujące się”. 

 
§ 16 

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Poznaniu, Wrocławiu, Rawiczu, Lesznie, Górze, 
Wschowie, Grąbkowie. 

 
§ 17 

Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) część kapitału 
zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego 
Zgromadzenia.  

 
§ 18 

1. Do szczególnych kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: 
a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania 

finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki 
z wykonania przez nich obowiązków; 
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b) podejmowanie uchwał o podziale zysków lub pokryciu strat, a także sposobie wykorzystania 
funduszy utworzonych z zysku; 

c) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie zasad ich wynagradzania; 
d) wszelkie zmiany Statutu, włącznie z podwyższeniem i obniżeniem kapitału zakładowego oraz 

zmianą przedmiotu przedsiębiorstwa; 
e) połączenie i przekształcenie Spółki; 
f) rozwiązanie Spółki; 
g) emisja obligacji zamiennych na akcje; 
h) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na 

nich ograniczonego prawa rzeczowego; 
i) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu 

Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru; 
i¹)  powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki, w tym Prezesa Zarządu i Wiceprezesów 

Zarządu, w sposób szczegółowo określony w § 231 statutu Spółki; 
j) w przypadku podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o przeznaczeniu części zysku lub całego 

zysku na wypłatę dla akcjonariuszy, określenie dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy 
uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy) oraz wskazanie dnia wypłaty 
dywidendy; 

k) podwyższenia kapitału zakładowego ze środków spółki; 
l) upoważnienie Zarządu do dokonywania jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału 

zakładowego na warunkach określonych uchwałami Walnego Zgromadzenia (kapitał docelowy); 
m) warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego w celu przyznania praw do objęcia akcji przez 

obligatariuszy obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa, albo przyznania prawa do akcji 
pracownikom, członkom Zarządu lub Rady Nadzorczej w zamian za wkłady niepieniężne 
stanowiące wierzytelności, jakie przysługują im z tytułu nabytych uprawnień do udziału w zysku 
Spółki lub spółki zależnej; 

n) inne sprawy, które według Statutu lub bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa należą do 
kompetencji Walnego Zgromadzenia. 

2. Projekty uchwał wymienionych w ust. 1 oraz we wszystkich innych sprawach będących przedmiotem 
obrad Walnego Zgromadzenia, podlegają zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą. 

3. Nabycie lub zbycie nieruchomości (własności lub prawa użytkowania wieczystego) albo udziału 
w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, jeżeli wartość umowy nie przekracza 
10% (dziesięć procent) kapitałów własnych. 
 

VII. RADA NADZORCZA 
 

§ 19 

1. Rada Nadzorcza Spółki składa się z nie mniej niż 6 (sześciu) i nie więcej niż 10 (dziesięciu) członków 
powoływanych przez Walne Zgromadzenie.  

2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata i jest wspólna dla wszystkich jej członków. Zmiana 
w składzie osobowym Rady Nadzorczej w trakcie rozpoczętej kadencji nie powoduje przerwania jej 
biegu. 

3. Liczbę członków Rady Nadzorczej i jej skład ustala Walne Zgromadzenie. 
4. Członkowie Rady Nadzorczej uczestniczą w posiedzeniach Rady Nadzorczej i wykonują swoje 

obowiązki osobiście. 
5. (skreślony) 
6. Bez zgody Rady Nadzorczej nie mogą być podejmowane decyzje dotyczące: 
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a) wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki; i 
b) zawarcia przez Spółkę umowy z członkiem Rady Nadzorczej, Zarządu albo z podmiotem 

powiązanym ze Spółką, z wyjątkiem umów zawieranych z podmiotami zależnymi albo powiązanymi 
ze Spółką, które to umowy nie wymagają uchwały Zarządu na podstawie § 25 ust. 2 Statutu Spółki. 

7. Jako osobę powiązaną ze Spółką rozumie się osobę spełniającą co najmniej jedno z poniższych 
kryteriów: 
a) jest członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem; 
b) jest akcjonariuszem posiadającym ponad 10% (dziesięć procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu; 
c) jest członkiem Zarządu, członkiem Rady Nadzorczej lub prokurentem spółki powiązanej ze Spółką 

w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych; 
d) jest małżonkiem, krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub 

przysposabiającym osób wymienionych w lit a-c. 
8. Co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinna spełniać kryteria niezależności określone 

w Dobrych Praktykach Spółek Giełdowych. 
 

§ 20 

1. Rada Nadzorcza obraduje w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na 3 (trzy) miesiące. 
2. Rada Nadzorcza obraduje na podstawie regulaminu przyjętego przez Walne Zgromadzenie. 
3. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, a w przypadku niemożności zwołania 

posiedzenia przez Przewodniczącego, posiedzenie może być zwołane przez Wiceprzewodniczącego 
Rady Nadzorczej. 

4. Posiedzenie Rady Nadzorczej należy również zwołać na wniosek Zarządu lub działającego w jego 
imieniu pełnomocnika. Posiedzenie powinno się w takim przypadku odbyć w ciągu 2 (dwóch) tygodni od 
złożenia wniosku. Ustęp 3 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio. 

5. Członkowie Zarządu, jego pełnomocnicy lub inne osoby zaproszone przez Zarząd mogą brać udział 
w posiedzeniach Rady Nadzorczej z głosem doradczym, o ile posiedzenie nie dotyczy spraw tyczących 
się bezpośrednio Zarządu lub jego członków, w szczególności: odwołania, odpowiedzialności oraz 
ustalania wynagrodzenia. 

6. Zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej następuje za pomocą telefaksu z potwierdzeniem jego nadania 
lub za pomocą listów poleconych, albo pocztą elektroniczną, które powinny być wysłane członkom Rady 
Nadzorczej na co najmniej 10 (dziesięć) dni przed datą posiedzenia, z zastrzeżeniem ust. 7. 
Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej należy skierować na adres wskazany Spółce przez 
członka Rady Nadzorczej. W zaproszeniu na posiedzenie Rady Nadzorczej należy oznaczyć miejsce, 
dzień, godzinę i porządek obrad posiedzenia. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagana jest 
obecność na posiedzeniu większości jej członków. 

7. W nagłych przypadkach Przewodniczący Rady Nadzorczej może zarządzić inny sposób i termin 
zawiadomienia członków Rady o dacie posiedzenia. W takim przypadku uchwały są ważne, gdy 
w głosowaniu brało udział 4/5 członków Rady Nadzorczej. 

8. Obrady powinny być protokołowane. Protokoły podpisują wszyscy członkowie Rady Nadzorczej 
uczestniczący w posiedzeniu. W protokołach należy wymienić członków biorących udział w posiedzeniu 
oraz podać sposób przeprowadzenia i wynik głosowania. Protokoły powinny być zebrane w księgę 
protokołów. 

9. Do protokołów powinny być dołączone odrębne zdania członków Rady Nadzorczej. 
10. Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do zachowania tajemnicy służbowej. 
11. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej, podjętych na posiedzeniu, wymagane jest, aby wszyscy 

członkowie Rady Nadzorczej zostali zaproszeni na jej posiedzenie zgodnie z postanowieniami ust. 6 lub 
7 niniejszego paragrafu. 
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12. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać za pośrednictwem telefonu lub przy wykorzystaniu 
innego sposobu bezpośredniego porozumiewania się na odległość umożliwiającego wzajemne 
porozumienie wszystkich uczestniczących w takim posiedzeniu członków Rady Nadzorczej. Uchwały 
Rady Nadzorczej mogą być podejmowane również w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków 
bezpośredniego porozumiewania się na odległość, oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

13. Członek Rady Nadzorczej może oddać swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady 
Nadzorczej. 

14. Członkowie Zarządu, likwidatorzy, prokurenci oraz pracownicy Spółki, którzy zajmują stanowiska 
głównego księgowego, radcy prawnego lub adwokata, kierownika wydziału lub inne stanowiska 
bezpośrednio podlegające członkowi Zarządu nie mogą być jednocześnie członkami Rady Nadzorczej. 

15. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie w formie i wysokości określonej przez Walne 
Zgromadzenie. 

16. W przypadku zaistnienia przeszkody uniemożliwiającej stale bądź czasowo pełnienie przez 
Przewodniczącego Rady Nadzorczej przewidzianych w niniejszym paragrafie obowiązków, ich 
wykonanie przejmuje Wiceprzewodniczący, a w przypadku jego nieobecności inny członek wybrany 
przez Radę Nadzorczą. 

 
§ 21 

Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów w obecności 2/3 członków Rady 
Nadzorczej. W przypadku, gdy oznaczone uchwały Rady Nadzorczej nie zostały podjęte ze względu na brak 
kworum przy ich podejmowaniu, uchwały te mogą być podjęte na kolejnym posiedzeniu Rady Nadzorczej 
wyznaczonym nie wcześniej niż po upływie 5 dni od dnia pierwotnego posiedzenia Rady Nadzorczej, bez 
względu na liczbę członków Rady Nadzorczej uczestniczących w takim posiedzeniu Rady Nadzorczej. 

 
§ 22 

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich gałęziach 
przedsiębiorstwa. 

2. Do szczególnych kompetencji Rady Nadzorczej, poza zadaniami ustawowymi i wymienionymi w innych 
postanowieniach niniejszego Statutu, należy: 
a) Powoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu i Wiceprezesów Zarządu oraz 

odwoływanie ich z pełnionych funkcji, przy czym odwołanie Prezesa Zarządu lub któregokolwiek 
z Wiceprezesów Zarządu może nastąpić tylko z ważnych powodów wymienionych w § 261 ust. 2 
statutu Spółki; 

b) reprezentowanie Spółki we wszystkich sporach z członkami Zarządu; 
c) reprezentowanie Spółki przy zawieraniu przez nią wszelkich umów z członkami Zarządu; 
d) ustalanie zasad wynagrodzenia oraz innych warunków umów z członkami Zarządu; 
e) wyrażanie zgody członkom Zarządu na prowadzenie interesów konkurencyjnych lub uczestniczenie 

w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej bądź jako członek organu spółki 
kapitałowej lub innej konkurencyjnej osoby prawnej; 

f) opiniowanie wszelkich spraw wnoszonych pod obrady Walnego Zgromadzenia; 
g) wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego; 
h) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok 

obrotowy pod kątem ich zgodności z księgami i dokumentami, a także stanem faktycznym; 
i) ocena wniosków Zarządu w sprawie podziału zysku lub pokryciu strat; 
j) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników powyższych badań oraz 

postawienie wniosku o udzielenie członkom Zarządu absolutorium; 
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k) wyrażanie zgody na dokonywanie zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela, 
l)  rozpatrywanie i wydawanie opinii w sprawach wniosków podlegających uchwale Walnego 

Zgromadzenia; 
m) (skreślony) 
n) (skreślony) 
o) (skreślony) 
p) (skreślony) 
q) (skreślony) 
r) (skreślony) 
s) (skreślony) 
t) (skreślony) 
u) (skreślony) 
v) (skreślony) 
w) (skreślony) 
x) zawieszanie w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu Spółki, w tym 

Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesów Zarządu, oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej, na 
okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności tych z członków 
Zarządu, w tym Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesów Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli 
rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności, przy czym zawieszenie 
Prezesa Zarządu lub któregokolwiek z Wiceprezesów Zarządu może nastąpić tylko z ważnych 
powodów wymienionych w § 261 ust. 2 statutu Spółki; 

y) opiniowanie projektów uchwał w sprawie zmiany treści statutu Spółki, która dokonana ma być 
uchwałą Walnego Zgromadzenia; 

z) zatwierdzanie przez Radę Nadzorczą budżetów i programów uchwalonych przez Zarząd w myśl 
§ 262 statutu Spółki, oraz 

aa) rozstrzyganie o sprawach poddanych kompetencji Rady Nadzorczej w trybie § 25 ust. 4 statutu 
Spółki. 

       3.    (skreślony) 
4. Przepisy ust. 2 pkt. b), c), d) i e) nie uchybiają kompetencjom pełnomocnika powołanego uchwałą 

Walnego Zgromadzenia w trybie art. 379 § 1 Kodeksu spółek handlowych. 
5. Jeżeli Rada Nadzorcza nie wyrazi zgody na dokonanie określonej czynności, Zarząd może zwrócić się 

do Walnego Zgromadzenia o powzięcie uchwały udzielającej zgody na dokonanie tejże czynności. 
 

VIII. ZARZĄD 
 

§ 23 

1. Zarząd Spółki jest jedno- lub wieloosobowy. Członkowie Zarządu powoływani i odwoływani są przez 
Radę Nadzorczą. W skład Zarządu wchodzą Prezes Zarządu i członkowie Zarządu. 

2. Kadencja Zarządu trwa 3 (trzy) lata i jest wspólna dla wszystkich jego członków. Zmiana w składzie 
osobowym zarządu w trakcie rozpoczętej kadencji nie powoduje przerwania jej biegu. 

3. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone ustawą lub Statutem do kompetencji 
Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu. 

 
§ 23¹ 

1. Z zastrzeżeniem postanowień § 231 ust. 2 i 3 statutu Spółki, członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu 
oraz Wiceprezesów Zarządu, powołuje na stanowiska i odwołuje ze stanowisk Rada Nadzorcza, przy 
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czym odwołanie Prezesa Zarządu lub któregokolwiek z Wiceprezesów Zarządu może nastąpić tylko 
z ważnych powodów wymienionych w § 261 ust. 2 statutu Spółki. Uchwała Rady Nadzorczej o powołaniu 
członka Zarządu podejmowana jest wobec kandydatów wskazanych na piśmie przez Prezesa Zarządu. 
Akcjonariusz albo akcjonariusze posiadający akcje reprezentujące ponad 40% kapitału zakładowego 
Spółki mogą wskazać pisemnie kandydata na jednego członka Zarządu Spółki i wnioskować o jego 
powołanie do składu Zarządu Spółki, pod warunkiem że taki kandydat uzyska pisemną aprobatę 
Prezesa Zarządu Spółki. Jeżeli osoba wskazana do Zarządu Spółki na piśmie przez akcjonariusza albo 
akcjonariuszy posiadających akcje reprezentujące ponad 40% kapitału zakładowego Spółki nie uzyska 
pisemnej aprobaty Prezesa Zarządu w terminie 7 dni od dnia wskazania, osoba taka nie zostanie 
powołana na stanowisko członka Zarządu Spółki. W takim przypadku akcjonariusz albo akcjonariusze 
posiadający akcje reprezentujące ponad 40% kapitału zakładowego Spółki, którzy dokonali 
wcześniejszego wskazania, będą uprawnieni do wskazania nowej osoby na stanowisko członka Zarządu 
Spółki, przy czym kandydatura taka nie wymaga pisemnej aprobaty Prezesa Zarządu.  

2. Członkowie Zarządu Spółki, w tym Prezes Zarządu oraz Wiceprezesi Zarządu, mogą być odwołani ze 
stanowisk uchwałą Walnego Zgromadzenia, przy czym odwołanie Prezesa Zarządu lub któregokolwiek 
z Wiceprezesów Zarządu może nastąpić tylko z ważnych powodów wymienionych w § 261 ust. 2 statutu 
Spółki.  

3. Walne Zgromadzenie w drodze uchwały może powołać członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu oraz 
Wiceprezesów Zarządu, jeżeli: 
1) w wyniku śmierci, odwołania, rezygnacji albo innego zdarzenia skutkującego wygaśnięciem 

mandatu członka Zarządu, Wiceprezesa Zarządu lub Prezesa Zarządu, w skład Zarządu Spółki nie 
wchodzi ani jedna osoba, a Rada Nadzorcza w terminie 7 dni roboczych od zaistnienia tego stanu 
nie doprowadziła do powołania do Zarządu Spółki przynajmniej jednego członka Zarządu, 
Wiceprezesa Zarządu lub Prezesa Zarządu; albo 

2) Walne Zgromadzenie odwołało ze składu Zarządu Spółki z przyczyn wymienionych w § 261 ust. 2 
wszystkich członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesów, jeżeli byli oni powołani,  

przy czym w przypadku powołania członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesów 
Zarządu, uchwałą Walnego Zgromadzenia, członków Zarządu, Wiceprezesów Zarządu lub Prezesa 
Zarządu może proponować każdy akcjonariusz Spółki.  

4. Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesów Zarządu, powołanych na stanowiska 
uchwałą Walnego Zgromadzenia odwołać może jedynie Walne Zgromadzenie. 

 
§ 24 

1. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki uprawnieni są: Prezes Zarządu 
samodzielnie bądź 2 (dwaj) członkowie Zarządu działający łącznie, członek Zarządu działający łącznie 
z prokurentem lub 2 (dwaj) prokurenci łącznie. 

2. Do dokonywania czynności określonego rodzaju lub do czynności zwykłego zarządu mogą być 
ustanowieni pełnomocnicy Spółki działający samodzielnie w granicach udzielonego im pełnomocnictwa. 
Udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa następuje w trybie przewidzianym do składania oświadczeń woli 
w imieniu Spółki. 

3. Zarząd Spółki jest obowiązany gospodarować majątkiem Spółki i kierować sprawami Spółki oraz 
spełniać swoje obowiązki z należytą starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przy ścisłym 
przestrzeganiu przepisów prawa oraz postanowień Statutu, regulaminów i uchwał powziętych przez 
Walne Zgromadzenie i Radę Nadzorczą. 

4. Udział Prezesa Zarządu lub wyznaczonego przez niego członka Zarządu w obradach Walnego 
Zgromadzenia jest obowiązkowy. Pozostali członkowie Zarządu mogą brać udział w obradach Walnego 
Zgromadzenia. 
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5. Członek Zarządu nie może zajmować się interesami konkurencyjnymi dla Spółki, ani też uczestniczyć 
w Spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej bądź jako członek organu spółki 
kapitałowej lub innej konkurencyjnej osoby prawnej, chyba że zezwoli na to Rada Nadzorcza. 

 
§ 25 

1. Zarząd działa w oparciu o przygotowany przez siebie i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą regulamin. 
Pracę Zarządu organizuje Prezes Zarządu i Wiceprezesi Zarządu, jeżeli zostali powołani.  

2. Uchwały Zarządu wymagają następujące kwestie, stanowiące czynności przekraczające zwykły zarząd 
Spółki: 
1) zbycie, obciążenie lub zaciągnięcie zobowiązania do zbycia lub obciążenia przedsiębiorstwa Spółki 

lub jego zorganizowanej części; 
2) zbycie, obciążenie lub zaciągnięcie zobowiązania do zbycia lub obciążenia jakichkolwiek 

nieruchomości Spółki położonych w Grąbkowie i Kobylinie; 
3) zbycie, w tym także zbycie na podstawie przepisów regulujących publiczny obrót papierami 

wartościowymi, obciążenie lub zaciągnięcie zobowiązania do zbycia lub obciążenia akcji 
należących do Spółki w kapitale zakładowym Centrum Mięsne MAKTON S.A. oraz udziałów 
w kapitałach zakładowych spółek: Agro Duda Sp. z o.o., Rosan Agro Sp. z o.o., Hunter Wild Sp. 
z o.o., Agroferm Sp. z o.o., ZM Duda Sp. z o.o., Duda Skup Sp. z o.o.; 

4) z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych § 25 ust. 2 pkt 10) statutu Spółki, zbycie, obciążenie lub 
zaciągnięcie zobowiązania do zbycia lub obciążenia składników majątku Spółki innych niż te 
wymienione w § 25 ust. 2 pkt 1), 2) i 3) statutu Spółki, w tym posiadanych przez Spółkę udziałów, 
akcji albo innych papierów wartościowych, jeżeli jednostkowa aktualna wartość księgowa tych 
składników majątku Spółki bez uwzględnienia odpisów amortyzacyjnych przewyższa kwotę 
2.000.000 złotych, przy czym postanowienia niniejszego § 25 ust. 2 pkt 4) statutu Spółki dotyczą 
również zbycia, obciążenia lub zaciągnięcia zobowiązania do zbycia lub obciążenia szeregu 
odrębnych składników majątku Spółki o jednostkowej wartości mniejszej niż 2.000.000 złotych 
i łącznej wartości przekraczającej 2.000.000 złotych, jeżeli łącznie spełnione są następujące 
warunki: 
a) wspomniane składniki majątku są zbywane lub obciążane na podstawie odrębnie zawartych 

umów albo są przedmiotem zaciągnięcia zobowiązań do zbycia lub obciążenia składników 
majątku na podstawie odrębnie zawartych umów, i  

b) wspomniane składniki majątku: (i) stanowią całość gospodarczą lub (ii) są przedmiotem 
odrębnie zawieranych umów w celu uniknięcia konieczności uzyskiwania zgody dla zawarcia 
poszczególnych umów na podstawie niniejszego § 25 ust. 2 pkt 4) statutu Spółki na podstawie 
serii umów zawartych w przedziale czasu nie dłuższym niż 6 miesięcy;  

5) z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w § 25 ust. 2 w pkt 10) statutu Spółki, nabycie lub 
zaciągnięcie zobowiązania do nabycia przez Spółkę jakichkolwiek składników majątku, w tym 
udziałów, akcji albo innych papierów wartościowych, jeżeli jednostkowa wartość początkowa tych 
składników majątku po ich wprowadzeniu do ksiąg rachunkowych Spółki przewyższałaby kwotę 
2.000.000 złotych, przy czym postanowienia § 25 ust. 2 w pkt 4) statutu Spółki stosuje się 
odpowiednio do nabywania albo zaciągania zobowiązania do nabycia szeregu składników majątku 
o jednostkowej wartości początkowej niższej niż 2.000.000 złotych; 

6) składanie w imieniu Spółki oświadczeń woli skutkujących: (i) zaciągnięciem kredytu bankowego 
w kwocie głównej przekraczającej 2.000.000 złotych, albo (ii) zmianą warunków takiego kredytu; 

7) składanie w imieniu Spółki oświadczeń woli skutkujących: (i) zaciągnięciem, na podstawie serii 
umów zawartych w przedziale czasu nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych, kilku kredytów 
bankowych w łącznej kwocie głównej przekraczającej 2.000.000 złotych, albo (ii) zmianą warunków 
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kilku umów kredytu bankowego mających za swój przedmiot kredyty w łącznej niespłaconej kwocie 
głównej przekraczającej 2.000.000 złotych, jeżeli taka zmiana dokonywana jest na podstawie serii 
umów zawartych w przedziale czasu nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych; 

8) z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w § 25 ust. 2 w pkt 10) statutu Spółki, składanie 
w imieniu Spółki oświadczeń woli skutkujących:  
(a) zaciągnięciem zobowiązania pieniężnego w kwocie głównej przekraczającej 2.000.000 złotych 

albo 
(b) zmianą warunków takiego zobowiązania pieniężnego, skutkującą zwiększeniem kwoty głównej 

zobowiązania, 
przy czym w przypadku okresowych zobowiązań pieniężnych Spółki wynikających ze stosunków 
prawnych o charakterze ciągłym, za kwotę zobowiązania pieniężnego przyjmuje się sumę 
okresowych świadczeń pieniężnych, które Spółka zobowiązana jest spełnić w ciągu pierwszych 12 
kolejno następujących po sobie miesięcy trwania stosunku prawnego o charakterze ciągłym albo 
przez cały czas trwania stosunku prawnego o charakterze ciągłym, jeżeli został on zawarty lub 
ustanowiony na czas oznaczony krótszy niż 12 miesięcy; 

9) z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w § 25 ust. 2 pkt 10) statutu Spółki, składanie w imieniu 
Spółki oświadczeń woli skutkujących zaciągnięciem, na podstawie serii czynności prawnych 
dokonanych z tym samym podmiotem i dotyczących przedmiotu lub przedmiotów stanowiących 
jedną całość gospodarczą, w przedziale czasu nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych, kilku 
zobowiązań pieniężnych w łącznej kwocie głównej przekraczającej 2.000.000 złotych, przy czym 
§ 25 ust. 2 pkt 8) statutu Spółki stosuje się odpowiednio do ustalenia kwot zobowiązań pieniężnych 
płynących ze stosunków prawnych o charakterze ciągłym, których stroną jest Spółka; 

10) zbycie albo nabycie, lub zaciągnięcie zobowiązania do zbycia albo nabycia przez Spółkę aktywów 
obrotowych o łącznej bieżącej wartości księgowej albo łącznej wartości, po której aktywa obrotowe 
wprowadzone byłyby do ksiąg rachunkowych Spółki przewyższającej 10.000.000 złotych, a także 
zaciągnięcie zobowiązań wynikających z umów handlowych z kontrahentami Spółki zawieranych 
w zakresie zwykłej działalności Spółki na kwotę wyższą niż 10.000.000 złotych, przy czym § 25 ust. 
2 pkt 4) i 8) statutu Spółki stosuje się odpowiednio do serii umów, z których każda dotyczy zbycia 
albo nabycia, zobowiązania do zbycia albo nabycia aktywów obrotowych o łącznej jednostkowej 
wartości niższej niż 10.000.000 złotych, a także zaciągnięcia zobowiązań wynikających z umów 
handlowych z danym kontrahentem Spółki rodzących zobowiązania o charakterze trwałym albo 
okresowym, zawieranych w zakresie zwykłej działalności Spółki na kwotę wyższą niż 10.000.000 
złotych; 

11) zawarcie, zmiana albo rozwiązanie jakiejkolwiek umowy gwarancji, poręczenia, spółki tworzącej 
spółkę osobową lub kapitałową, a także na wystawienie weksla lub czeku, ich indosowanie lub 
poręczenie, z wyłączeniem umów gwarancji, poręczenia lub wystawienie weksla lub czeku, ich 
indosowanie lub poręczenie jednostkowe, w tym zabezpieczających zobowiązania spółek zależnych 
od Spółki, o jednostkowej wartości nie przewyższającej 2.000.000 złotych; 

12) zawarcie, zmiana albo rozwiązanie jakiejkolwiek umowy pomiędzy Spółką a jej akcjonariuszem 
posiadającym co najmniej 5% akcji w kapitale zakładowym Spółki; 

13) wyrażenie zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych oraz na kluczowe postanowienia umowy 
lub umów o nabycie przez Spółkę akcji własnych;  

14) emisja przez Spółkę akcji, obligacji lub jakichkolwiek innych papierów wartościowych; 
15) wykonywanie przez Spółkę prawa głosu i akceptacja treści uchwał za którymi oddane zostaną głosy 

Spółki na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy Centrum Mięsne MAKTON S.A. oraz odpowiednio 
na Zgromadzeniach Wspólników: Agro Duda Sp. z o.o., Rosan Agro Sp. z o.o., Hunter Wild Sp. 
z o.o., Agroferm Sp. z o.o., ZM Duda Sp. z o.o., Duda Skup Sp. z o.o., w zakresie tych kwestii, 
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w których przepisy Kodeksu spółek handlowych wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia albo 
Zgromadzenia Wspólników i takie przepisy nie zostały wyłączone postanowieniami właściwych 
umów spółek lub statutu; 

16) zawarcie lub zmiana umowy pożyczki z wyłączeniem zawarcia lub zmiany warunków umów 
pożyczek udzielanych przez Spółkę spółkom zależnym Spółki, z wyjątkiem pożyczki lub pożyczek 
w łącznej kwocie głównej 2.000.000 złotych, udzielonych jakimkolwiek spółkom zależnym Spółki 
w okresie kolejnych 3 miesięcy kalendarzowych. 

3. Uchwały Zarządu podejmowane są bezwzględną większością głosów w obecności wszystkich członków 
Zarządu, w tym Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesów Zarządu. W przypadku, gdy oznaczone uchwały 
Zarządu nie zostały podjęte ze względu na brak kworum przy ich podejmowaniu, uchwały te mogą być 
podjęte na kolejnym posiedzeniu Zarządu wyznaczonym nie wcześniej niż po upływie 3 dni, w tym po 
upływie co najmniej 1 dnia roboczego, od dnia pierwotnego posiedzenia Zarządu, bez względu na liczbę 
członków Zarządu uczestniczących w takim posiedzeniu.  

4. Jeżeli w którejkolwiek ze spraw wymienionych w § 25 ust. 2 statutu Spółki uchwała Zarządu nie zostanie 
podjęta jednomyślnie, a członek Zarządu głosujący przeciw uchwale wystąpi na piśmie w terminie 3 dni 
od dnia głosowania ze stosownym wnioskiem do Rady Nadzorczej, sprawę taką rozstrzygnie uchwała 
Rady Nadzorczej. 

5. Zarząd może podejmować uchwały również w trybie obiegowym. Podjęcie przez Zarząd uchwały 
w trybie obiegowym wymaga zgody wszystkich członków Zarządu na piśmie na uchwałę, która ma być 
podjęta.  

6. Zarząd przedstawia Walnemu Zgromadzeniu propozycję podziału zysku po uprzednim zaopiniowaniu tej 
propozycji przez Radę Nadzorczą. 

 

§ 26 
1. Członkowie Zarządu mogą być zatrudnieni przez Spółkę na podstawie umowy o pracę lub zlecenia. 

Rada Nadzorcza może również określić, że członkowie Zarządu otrzymywać będą wynagrodzenie za 
pełnienie funkcji w Zarządzie niezależnie od ich wynagrodzenia wynikającego z umowy o pracę lub 
umowy-zlecenia. 

2. W umowach pomiędzy Spółką, a członkami Zarządu oraz w sporach z nimi Spółkę reprezentuje Rada 
Nadzorcza bądź pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia w trybie art. 379 § 1 Kodeksu 
spółek handlowych. 

3. Umowę o pracę lub inną umowę z członkami Zarządu Spółki zawiera w imieniu Spółki przedstawiciel 
Rady Nadzorczej delegowany spośród jej członków bądź pełnomocnik powołany uchwałą Walnego 
Zgromadzenia w trybie art. 379 § 1 Kodeksu spółek handlowych. 

4. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności związanych ze stosunkiem pracy lub innym 
stosunkiem prawnym łączącym członka Zarządu ze Spółką. 

 
§ 26¹ 

1. Prezes Zarządu lub którykolwiek z Wiceprezesów mogą zostać odwołani z pełnionych przez nich funkcji 
wyłącznie z ważnych powodów. Postanowienia zdania poprzedniego nie dotyczą członka Zarządu. 
Prezes Zarządu może zwrócić się z wnioskiem do Rady Nadzorczej o odwołanie członka Zarządu 
z pełnionej funkcji, z uzasadnionych powodów, przy czym Rada Nadzorcza może nie uwzględnić takiego 
wniosku jedynie z istotnych przyczyn. Postanowienia zdania poprzedniego nie dotyczą Wiceprezesów 
Zarządu. 
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2. Do ważnych powodów odwołania Prezesa Zarządu lub któregokolwiek z Wiceprezesów Zarządu 
z pełnionych przez nich funkcji, albo też zawieszenia Prezesa Zarządu lub któregokolwiek 
z Wiceprezesów Zarządu w pełnionych przez nich funkcjach, należą wyłącznie: 
1) popełnienie przez Prezesa Zarządu lub któregokolwiek z Wiceprezesów Zarządu po dniu 1 czerwca 

2009 roku, choćby nieumyślnie, przestępstwa albo istotne naruszenie przez Prezesa Zarządu lub 
któregokolwiek z Wiceprezesów Zarządu, choćby nieumyślnie, przepisów prawa, chyba że takie 
działanie lub zaniechanie nie wyrządziło Spółce jakiejkolwiek szkody lub było wynikiem siły wyższej 
lub działania osób trzecich, za które Prezes Zarządu lub którykolwiek z Wiceprezesów Zarządu nie 
odpowiada i które mu nie podlegają; 

2) naruszenie przez Prezesa Zarządu lub któregokolwiek z Wiceprezesów Zarządu, choćby 
nieumyślnie, statutu Spółki, w tym poza innymi postanowień § 262 ust. 1 lub 2, regulaminu Zarządu, 
albo istotne naruszenie umowy o pracę lub innej umowy regulującej wykonywanie funkcji Prezesa 
Zarządu lub któregokolwiek z Wiceprezesów Zarządu, w tym poprzez złożenie w imieniu Spółki 
oświadczenia woli pomimo braku wymaganej uchwały Zarządu Spółki, uchwały Rady Nadzorczej 
Spółki, uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki albo złożenie w imieniu Spółki oświadczenia woli 
wbrew takim uchwałom;  

3) dopuszczenie przez Prezesa Zarządu lub któregokolwiek z Wiceprezesów Zarządu, choćby 
w sposób niezawiniony, do istotnego niedotrzymania przez Spółkę budżetów lub programów 
finansowych, przy czym, za istotne niedotrzymanie budżetów lub programów finansowych uznaje 
się negatywne odchylenie od założeń o co najmniej 25% w odniesieniu do przychodów ze 
sprzedaży lub EBITDA, a także istotnego niedotrzymania przez Spółkę programów majątkowych lub 
operacyjnych, w tym o charakterze restrukturyzacyjnym, jeżeli wykonanie tych budżetów lub 
programów zostało zatwierdzone przez Zarząd, Radę Nadzorczą lub Walne Zgromadzenie Spółki, 
chyba że takie naruszenie:  
(i) spowodowane jest przyczynami innymi niż wskazane w pkt (ii) poniżej i trwa nie dłużej niż 105 

dni lub  
(ii) niezależnie od tego, jak długo trwa, jest spowodowane wystąpieniem jednego z poniższych 

zdarzeń: 
•  zmiana o przynajmniej 20% w okresie nie dłuższym niż 60 dni kursów PLN w stosunku do 

EUR lub USD według średniego kursu wymiany walut NBP,  
•  zmiana o nie mniej niż 10% średniej ceny żywca, bez uwzględnienia obciążeń podatkowych, 

wynikającej z wykonania, w okresie 2 kolejno następujących po sobie miesięcy, umów 
kupna żywca zawartych przez Spółkę z jej kontrahentami, 

•  wystąpienie przypadku epidemii żywca trwającej przez okres nie mniej niż 2 kolejno 
następujących po sobie miesięcy, 

•  zmiana przepisów prawa celnego lub innych przepisów istotnie ograniczających możliwość 
realizowania eksportu lub importu żywca lub produktów Spółki, 

•  wzrost podatku dochodowego od osób prawnych o więcej niż 10 punktów procentowych lub 
jakiegokolwiek podatku pośredniego, mającego istotne znaczenie dla działalności Spółki, 
o więcej niż 10 punktów procentowych, która to zmiana nie była znana na dzień 1 listopada 
roku poprzedzającego rok budżetowy, 

•  zdarzeń nadzwyczajnych wywołanych działaniem siły wyższej będących poza kontrolą 
Zarządu i trwających przez okres ponad 2 miesięcy, przy czym za akt działania siły wyższej 
nie będzie uznany błąd czy zaniedbania ze strony Spółki, lub sytuacja, która jest do 
przezwyciężenia przy zachowaniu najwyższej staranności przez Spółkę, 
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•  obniżenia wyników finansowych na skutek dokonania odpisów aktualizujących wartość 
majątku, nie ujętych wcześniej w budżecie, pod warunkiem uzyskania wcześniejszej 
akceptacji Rady Nadzorczej Spółki na dokonanie takiego odpisu, 

o ile skutki któregokolwiek ze zdarzeń wymienionych w pkt 3) (ii) zaistniały po rozpoczęciu roku 
obrotowego Spółki i nie mogły zostać odwrócone, przy gospodarczo zasadnym użyciu 
środków, którymi dysponuje Spółka w danym roku obrotowym, tak aby usunąć stan naruszenia 
budżetu Spółki; 

4) dopuszczenie przez Prezesa Zarządu lub któregokolwiek z Wiceprezesów Zarządu, choćby 
nieumyślnie, do tego, że Spółka narusza postanowienia wiążącej Spółkę umowy, której drugą 
stroną jest bank, albo innej umowy lub umów skutkujących po stronie Spółki: 
(i) zobowiązaniem lub zobowiązaniami w kwocie głównej albo o wartości przekraczającej 

20.000.000 złotych lub 
(ii) rozporządzeniem lub rozporządzeniami, rzeczami lub prawami o wartości przekraczającej 

20.000.000 złotych, 
o ile łącznie spełnione zostały wszystkie poniższe warunki: 
a) najpóźniej z upływem jednego miesiąca od dnia zawiadomienia Spółki przez podmiot 

pokrzywdzony o stanie naruszenia umowy za pomocą listu poleconego przesłanego na ręce 
Zarządu: 

•  Spółka nie doprowadziła do skutecznego uchylenia stanu naruszenia umowy wymienionej 
powyżej, o ile jest to możliwe, albo  

•  Spółka nie doprowadziła do uzgodnienia z podmiotem pokrzywdzonym zasad 
odszkodowania związanego ze stanem nieusuwalnego naruszenia umowy, oraz  

b) naruszenie umowy wymienionej powyżej jest istotne,  
przy czym do ustalenia kwoty zobowiązania albo wartości rzeczy lub praw stosuje się odpowiednio 
postanowienia § 25 ust. 2 pkt 4)-11) statutu Spółki, i przy ustalaniu kwoty zobowiązania albo 
wartości rzeczy lub praw nie uwzględnia się kwot odszkodowań, do których zapłacenia jest lub 
może być zobowiązana Spółka; 

5) nieuczestniczenie przez Prezesa Zarządu lub któregokolwiek z Wiceprezesów Zarządu, choćby 
w sposób niezawiniony, w 5 kolejno po sobie następujących posiedzeniach Zarządu Spółki, przy 
czym ostatnie z posiedzeń Zarządu nie może przypadać wcześniej niż na 2 miesiące od daty 
odbycia się pierwszego posiedzenia Zarządu.  

 

§ 26² 

1. Zarząd Spółki obowiązany jest opracowywać budżet Spółki na okres roku obrotowego najpóźniej przed 
zakończeniem poprzedniego roku obrotowego, przy czym budżety te w okresie do dnia 31 grudnia 2012 
roku będą oparte na programie, o którym mowa w ust. 2 poniżej. 

2. Nie wcześniej niż w dniu zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian Statutu Spółki 
wprowadzających w życie niniejszy § 262 Statutu Spółki i nie później niż do dnia 30 września 2009 roku, 
Zarząd Spółki zobowiązany jest opracować i przyjąć program restrukturyzacji operacyjnej Spółki, w tym 
w szczególności restrukturyzacji majątku Spółki, restrukturyzacji zatrudnienia w Spółce i restrukturyzacji 
modelu działalności gospodarczej prowadzonej przez Spółkę. 

3. Sprawy, o których mowa w § 262 Statutu, Zarząd rozstrzyga w drodze uchwały, przy czym do uchwał 
Zarządu wymienionych w ust. 1 i 2 powyżej nie mają zastosowania postanowienia § 25 ust. 4 Statutu 
Spółki. 
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4. Zgoda Rady Nadzorczej wydawana w trybie § 25 ust. 4 Statutu Spółki na dokonanie przez Spółkę 
czynności prawnej nie będzie wymagana w sytuacji, gdy zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania 
o charakterze finansowym będzie miało na celu: 
1) pozyskanie środków pieniężnych na: 

(i) zrefinansowanie (spłatę) w całości jakiegokolwiek kredytu udzielonego Spółce, którego kwota 
główna podlegającego refinansowaniu w momencie udzielania tego kredytu Spółce wynosiła 
nie mniej niż 90.000.000 złotych („Kredyt Refinansowany”), oraz 

(ii) skup akcji własnych Spółki serii „I” w celu ich umorzenia,  
jeżeli refinansowanie i skup akcji własnych odbywają się jednocześnie i dotyczą całości pozostałego 
do spłaty Kredytu Refinansowanego oraz wszystkich akcji w kapitale zakładowym Spółki serii „I”; 

2) pozyskanie środków pieniężnych na zrefinansowanie (spłatę) w całości Kredytu Refinansowanego 
bez jednoczesnego skupu wszystkich akcji w kapitale zakładowym Spółki serii „I” w celu ich 
umorzenia, o ile warunki, na jakich Spółka pozyska nowe środki pieniężne przeznaczone na 
zrefinansowanie (spłatę) Kredytu Refinansowanego, nie będą mniej korzystne dla Spółki od 
warunków Kredytu Refinansowanego; lub 

3) pozyskanie środków pieniężnych na dokonanie skupu akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia, 
jeżeli w momencie pozyskiwania wspomnianych środków pieniężnych Spółka nie zostaje już 
zobowiązaną do spłaty jakiegokolwiek kredytu, którego kwota główna w momencie udzielania tego 
kredytu Spółce wynosiła nie mniej niż 90.000.000 złotych. 

 
IX. GOSPODARKA SPÓŁKI, RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI 

 
§ 27 

1. Organizację Spółki określa regulamin organizacyjny ustalony przez Zarząd Spółki i zatwierdzony przez 
Radę Nadzorczą. 

2. Spółka prowadzi rzetelną księgowość zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 

§ 28 

1. Spółka na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia może tworzyć inne kapitały. Sposób ich 
wykorzystania określa uchwałą Walne Zgromadzenie. 

2. Walne Zgromadzenie może tworzyć dowolne kapitały rezerwowe i fundusze specjalne. Mogą one być 
tworzone i znoszone w trakcie i przy zamknięciu roku obrotowego. 

3. Zarząd zobowiązany jest sporządzać coroczne sprawozdania finansowe oraz sprawozdania 
z działalności Spółki w ciągu 3 (trzech) miesięcy po upływie roku obrotowego, nie później jednak niż na 
30 dni przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem, po czym przedstawia je do zaopiniowania Radzie 
Nadzorczej. Rada Nadzorcza zobowiązana jest w terminie 10 (dziesięciu) dni wyrazić opinię na temat 
przedstawionych dokumentów. 

4. Roczne sprawozdanie finansowe Spółki powinno być podpisane przez wszystkich członków Zarządu. 
 

§ 29 

1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. 
2. Pierwszy rok obrotowy zaczyna się z dniem rejestracji Spółki i kończy się dnia 31.12.2002 (trzydziestego 

pierwszego grudnia dwa tysiące drugiego) roku. 
3. Spółka zobowiązana jest udostępnić akcjonariuszom najpóźniej na 15 dni przed terminem Walnego 

Zgromadzenia roczne sprawozdanie finansowe Spółki, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki, 
opinie wraz z raportem biegłego rewidenta oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania 
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sprawozdania finansowego. Wymienione dokumenty zostaną udostępnione akcjonariuszom poprzez ich 
wyłożenie do wglądu w siedzibie Spółki. 

 
§ 30 

1. Zysk netto Spółki może być przeznaczony w szczególności na: 
a) podwyższenie kapitału zakładowego, 
b) odpisy na kapitał zapasowy, 
c) odpisy na kapitał rezerwowy i fundusze specjalne, 
d) dywidendę dla akcjonariuszy, 
e) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia. 

2. Spółka tworzy kapitał zapasowy na pokrycie strat bilansowych. 
1. Do kapitału zapasowego przelewa się 8% (osiem procent) czystego zysku rocznego, dopóki kapitał ten 

nie osiągnie przynajmniej 1/3 (jednej trzeciej) kapitału zakładowego. 
2. Do kapitału zapasowego będą przelewane ponadto nadwyżki, osiągnięte przy wydawaniu akcji powyżej 

ich wartości nominalnej, a pozostałe po pokryciu kosztów wydania akcji. 
3. O użyciu kapitału zapasowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie, jednakże części kapitału zapasowego 

w wysokości 1/3 (jednej trzeciej) kapitału zakładowego użyć można jedynie na pokrycie strat 
bilansowych. 

 
XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
§ 31 

1. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. 
2. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej. 
 

§ 32 

Wymagane przez prawo ogłoszenia dotyczące lub pochodzące od Spółki są publikowane w dzienniku 
urzędowym „Monitor Sądowy i Gospodarczy”, chyba że ustawa stanowi inaczej. 
 

§ 33 

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych. 
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Załącznik 3 – Wykaz odesłań obejmujący wskazanie informacji, których 
zamieszczenie w Prospekcie Emisyjnym jest wymagane przepisami 
prawa oraz przedmiotowych dokumentów 
 
7.2.11. Ustalenia dotyczące uczestnictwa pracowników w kapitale Emitenta 
 
Na dzień zatwierdzenia Prospektu zakończono subskrypcję i sprzedaż Akcji Serii F, o czym Emitent informował 
w raporcie bieżącym nr 62/2008 z dnia 8 października 2008 roku, dostępnym na stronie internetowej Emitenta 
www.pkmduda.pl.  
 
 
7.2.14. Postępowania sądowe lub arbitrażowe 
 
(v) opracowanie przez Zarząd PKM DUDA programu restrukturyzacji operacyjnej Spółki do dnia 30 września 

2009 r. i przedłożenie go do zaakceptowania Radzie Nadzorczej (o zakończeniu procedury dotyczącej 
opracowania Programu Restrukturyzacji Operacyjnej oraz podstawowych jego założeniach Emitent 
poinformował raportem bieżącym nr 99/2009 w dniu 24 lipca 2009, dostępnym na stronie internetowej Emitenta 
pod adresem: http://www.pkmduda.pl/pub/File/relacje_inwestorskie_komunikaty/2009/99_2009.pdf.) 

 
 
Postanowienia zawartego układu zostały podane do publicznej wiadomości przez Emitenta raportem bieżącym nr 66/2009 
w dniu 24 lipca 2009 dostępnym na stronie internetowej Emitenta pod adresem: 
 http://www.pkmduda.pl/pub/File/relacje_inwestorskie_komunikaty/2009/66_2009.pdf.  
 
 
8.1.1. Istotne umowy zawarte przez Emitenta 
 
(3) Umowy nabycia akcji lub udziałów 

 
Informacje na temat transakcji nabycia przez Emitenta udziałów bądź akcji spółek z Grupy Kapitałowej w okresie 
ostatnich dwóch lat obrotowych, zostały przekazane przez Emitenta do publicznej wiadomości w formie poniżej 
wskazanych raportów bieżących, zamieszczonych na stronie internetowej Emitenta: 
 http://www.pkmduda.pl/index.php?pid=275.  
 
8.2.1. Umowy zawarte przez Emitenta 
 
Informacje na temat znaczących umów zawartych przez Emitenta w normalnym toku jego działalności, w okresie 
ostatnich dwóch lat obrotowych, zostały przekazane przez Emitenta do publicznej wiadomości w formie poniżej 
wskazanych raportów bieżących, zamieszczonych na stronie internetowej Emitenta:  
http://www.pkmduda.pl/index.php?pid=275.*  
 
8.2.2. Umowy zawarte przez spółki z Grupy Kapitałowej 
 
Spółki z Grupy Kapitałowej zawarły w normalnym toku ich działalności szereg istotnych umów. Informacje o tych 
umowach zostały wskazane w raportach bieżących na stronie internetowej www.pkmduda.pl. 
 
 
20.1. Historyczne informacje finansowe 
Historyczne informacje finansowe Emitenta wraz z opinią biegłego rewidenta za okresy 12 miesięcy 
zakończonych 31 grudnia 2007 r.,  31 grudnia 2008 r. i 31 grudnia 2009 r. udostępnione zostały w siedzibie 
Emitenta oraz na stronie internetowej Emitenta pod adresem: http://www.pkmduda.pl/index.php?pid=127.   
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20.2. Sprawozdania finansowe 
Skonsolidowane roczne sprawozdania finansowe Emitenta za lata 2007-2009 oraz skonsolidowane 
sprawozdanie finansowe Emitenta za okres I kw. 2010 r. zostały udostępnione przez Emitenta w siedzibie oraz 
podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Emitenta pod adresem: 
 http://www.pkmduda.pl/index.php?pid=127.   
 
20.3. Badanie historycznych rocznych informacji finansowych 
Historyczne informacje finansowe za lata 2007-2009 zostały zbadane przez biegłego rewidenta. Opinia biegłego 
rewidenta dotycząca każdego zbadanego okresu została dołączona do odpowiednich raportów rocznych 
udostępnionych przez Emitenta pod adresem: http://www.pkmduda.pl/index.php?pid=127.   
 
20.5. Śródroczne i inne informacje finansowe 
Emitent opublikował informacje finansowe za okres I kw. 2010 r., które zostały umieszczone na stronie 
internetowej: http://www.pkmduda.pl/index.php?pid=127.  
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Załącznik 4 – Formularz zapisu 
Formularz zapisu na akcje spółki Polski Koncern Mięsny „DUDA” S.A. 

Niniejszy dokument stanowi zapis na akcje zwykłe na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,00 PLN każda Polski Koncern Mięsny 
„DUDA” S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), emitowane na podstawie uchwały nr 5/08/12/2008  Nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia z dnia 8 grudnia 2008 r. (dalej „Akcje”). Akcje oferowane są w ramach Oferty Publicznej na warunkach i zgodnie 
z zasadami opisanymi w Prospekcie Emisyjnym zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego (dalej „Prospekt”).  

Przedmiotem publicznej subskrypcji jest nie więcej niż 97.300.000 Akcji o wartości nominalnej 1,00 PLN każda. 

Inwestorzy mają prawo do złożenia więcej niż jednego zapisu na Akcje Serii H, przy czym łączna liczba akcji subskrybowanych przez 
danego inwestora nie może przekroczyć liczby akcji, do której nabycia uprawniają go posiadane prawa poboru.  

W przypadku zapisów dodatkowych, zapis taki może opiewać na dowolną liczbę akcji, nie większą jednak niż liczba łącznie oferowanych 
Akcji Serii H.  
 

1. Dane o Inwestorze składającym zapis: 

 imię i nazwisko / nazwa: ............................................................................................................................................................................ 

 miejsce zamieszkania / siedziba i adres:.................................................................................................................................................... 

 adres do korespondencji: ........................................................................................................................................................................... 

 numer PESEL oraz seria i numer dowodu osobistego w przypadku osób krajowych lub numer paszportu w przypadku osób 
zagranicznych / numer REGON lub inny numer identyfikacyjny w przypadku krajowych osób prawnych lub jednostek organizacyjnych 
nie posiadających osobowości prawnej / numer rejestru właściwego dla kraju pochodzenia, w przypadku zagranicznych osób 
prawnych: 

.......................................................................................................................... 

2. Typ zapisu:      ………    zapis podstawowy  ………   zapis dodatkowy 
 

3. Liczba Akcji, na którą składany jest zapis: ...........................(słownie………................................................................................................) 

4. Cena emisyjna:     1,10 PLN 

5. Kwota wpłaty na Akcje: ......................................... PLN (słownie: ................................................................................................................) 

6. Numer rachunku papierów wartościowych, z którego składany jest zapis ………………………………………* 

    prowadzony przez ………………………………………. 

    * na ww. rachunku papierów wartościowych zostaną zapisane przydzielone akcje serii H oraz prawa do akcji serii H (PDA) 
 

7. Forma zwrotu wpłaconej kwoty lub jej części (dotyczy klientów Banków powierniczych):   

- numer rachunku: ................................... 

-     prowadzony przez: ................................ 
 

Oświadczenie osoby składającej zapis: 

 
 Oświadczam, że zapoznałem(am) się z treścią Prospektu Spółki i akceptuję warunki Publicznej Oferty. 
 Oświadczam, że zapoznałem(am) się z brzmieniem Statutu Spółki i akceptuję jego treść. 
 Ponadto oświadczam, że 

- wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia emisji Akcji Oferowanych, że dane na 
formularzu zapisu zostały podane dobrowolnie, 
- wyrażam zgodę na przekazywanie objętych tajemnicą zawodową moich danych osobowych oraz informacji, związanych z dokonanym przeze mnie 
zapisem Emitentowi, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia emisji Akcji Oferowanych, w tym w szczególności danych dotyczących rachunku 
papierów wartościowych, oraz innych danych związanych z niniejszym zapisem, oraz że upoważniam Emitenta do otrzymania tych informacji, 
- przyjmuję do wiadomości, iż przysługuje mi prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. 

 
 
 
 
 
 .............................................................................. ...................................................................... 
 Podpis składającego zapis Pieczęć i podpis przyjmującego zapis 
 
Uwaga! Wszelkie konsekwencje wynikające z niepełnego lub niewłaściwego wypełnienia formularza zapisu ponosi osoba składająca zapis. 
 


