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Kim jesteśmy?

ZM DUDA S.A. w Grąbkowie:

− działalność – ubój i rozbiór mięsa czerwonego

− 5% udziału w rynku 

− wysoka specjalizacja i duża skala działania

− uprawnienia eksportowe do UE

− spółka giełdowa
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(na podstawie opublikowanych sprawozdań kwartalnych)

Wyniki  ZM DUDA SA

I półrocze 2002 I półrocze 2003 Zmiana
Przychody ze sprzedaży 112 347 126 592 13%
Zysk brutto 2 840 5 513 94%
EBITDA 6 523 9 799 66%
Zysk netto 2 031 4 120 103%
Rentowność netto 1,80% 3,30% 80%
Liczba ubitych sztuk 189 625 277 005 46%



Wydajność

 I półrocze 2002 I półrocze 2003 Zmiana
liczba ubitych sztuk na prac 502 681 36%
sprzedaż na zatrudnionego 297,5 311 5%
zysk na zatrudnionego 5,4 10,1 88%

Wskaźniki wydajności



Prognoza wyniku finansowego na 2003 r

Zarząd ZM DUDA SA podtrzymuje prognozę
wyniku finansowego na 2003 r.

(wyniki na podstawie opublikowanych sprawozdań kwartalnych)

Prognoza I H 2003  Wyniki I H 2003 Wykonanie 
Przychody ze sprzedaży 141 414 126 593 89%
Zysk na sprzedaży 6 480 6 682 103%
Zysk na działalności operacyjnej 7 160 8 023 112%
Zysk z działalności gospodarczej 6 410 5 513 86%
Zysk netto 4 679 4 120 88%



Wykorzystanie środków z emisji

cel emisji zapisany w 
prospekcie

zaplanowane 
środki

wydane 
środki komentarz

budowa grupy 
kapitałowej

20-25 mln 0,291 nabycie 38,8 % udziałów NetBrokers sp. z 
o.o. (łącznie 58,8%) 

dokończenie budowy 
ubojni

7 mln 7,273

-roboty budowlane : 1,77                         
-zakup urządzeń : 4, 015                         
-wyposażenie i prace związane w 
wprowadzeniem HACCP : 0,460              -
pozostałe : 1,488

zwiększenie środków 
obrotowych

5-7 mln 6,748

zakup specjalistycznego 
transportu 

2,5-3 mln 2,104 -środki tr. do przewozu żywca : 0,964       -
środki tr. do przewozu mięsa : 1,140

modernizacja starej 
ubojni na potrzeby 
produkcji karmy

2 mln - Zarząd podjął decyzję o wstrzymaniu 
realizacji projektu

budowa zaplecza 
surowcowego 7,5 - 8,5 mln 1,527

nabycie 100% udziałów firmy Wizental sp. 
z o.o.

44-52,5 mln 17,943



Dokonania roku 2003

• uzyskanie uprawnień eksportowych do UE

• wdrożenie systemu HACCP

• umowa na dofinansowanie z SAPARD 

ponad 5 mln. zł



Etapy realizacji SAPARD

1. System transportu EURO-HAKÓW, wraz z systemem mycia,   

dezynfekcji i selekcji wykonanie: 100%
2. Dostosowanie części rozbiorowo – magazynowo – konfekcyjnej 

wykonanie: 99%.

3. Dokończenie ciągu mroźniczo – składowego wraz z wyposażeniem 

magazynu chłodniczego w regały

wykonanie: 95%.

4. System HCCAP  i system nadzoru nad procesami produkcyjnymi i nad 

prawidłowością przebiegu systemów jakościowych

wykonanie: 100%.
5. Centralny system mycia i dezynfekcji

wykonanie: 100%.

6. Wyposażenie w drobny sprzęt technologiczny

wykonanie: 95%.

7. SZOK-TUNEL – poubojowe komory szokowego schładzania

wykonanie: 98%.



Strategia rozwoju Spółki

Misją ZM DUDA jest zapewnienie Akcjonariuszom 

wzrostu wartości ich inwestycji, wyrażanego jako suma 

wypłacanych dywidend oraz wzrostu ceny akcji 

przy założeniu aprecjacji wartości Spółki 

realizującej inwestycje na poziomie 

umożliwiającym zajęcie pozycji lidera 

(w zakresie udziału w rynku i poziomu technologicznego)

w krajowym sektorze produkcji mięsnej.



Strategia rozwoju Spółki

1. Osiągnięcie statusu wysokokwalifikowanego zakładu na skalę

europejską.

2. Rozbudowa Grupy Kapitałowej: 

- ekspansja terytorialna Spółki, 

- nowe, niszowe asortymenty.

3. Wykorzystanie produktów poubojowych.

4. Rozbudowa bazy surowcowej. 

5. Dalsza ekspansja sprzedaży eksportowej.



Budowa Grupy Kapitałowej

• NetBrokers sp. z o.o. 

• Jasan Nowy sp. z o.o. – właściciel 100 % 
Jasan sp. zo.o. 

• Wizental sp. z o.o.  

• AgroDuda sp. z o.o.

•Euro-Duda sp. zo.o.



NetBrokers – internetowa giełda towarowa

• internetowa baza danych ofert kupna i sprzedaży towarów 
rolnych i spożywczych 

• serwis informacyjny agrorynku

• organizacja aukcji on-line na towary rolne i spożywcze 

• działalność brokerska na parkiecie WGT S.A. 

• handel artykułami rolnymi

Obroty za I półrocze 2003 - ponad 10 mln zł, zysk netto - ponad 
270 tys. zł.

Udział exportu w obrotach - ok. 20%, udział eksportu w zysku 
operacyjnym - ponad 50% wartości netto.



Jasan sp. z o.o.

• największy producent i eksporter mięsa 
końskiego w Polsce

• ponad 51 mln. przychodu w roku 2002

• uprawnienia eksportowe do UE i Japonii

• system HACCP



Budowa zaplecza surowcowego

Wizental i Vreskop
• hodowla bydła  
(600 szt. o wartości ponad 2 mln. zł)

• nowoczesne budynki i wyposażenie do 
hodowli trzody

Agro-Duda

• skup i składowanie zboża

• planowane rozszerzenie działalności 
o hodowlę trzody chlewnej



ZM DUDA S.A. na Giełdzie

Wskaźniki zyskowności ZM DUDA S.A.

źródło: opracowanie własne na podstawie danych Notorii.



ZM DUDA S.A. na Giełdzie

Wskaźniki zyskowności – branża mięsna (Drosed, 
Ekodrob, Indykpol, Sokołów)

źródło: opracowanie własne na podstawie danych Notorii.



ZM DUDA S.A. na Giełdzie

Kurs

cena zmiana (%) otwarcia maksymalny minimalny wolumen

31,20 +0,65% 30,40 31,40 30,40 5 868

Notowania Spółki na GPW - 26 sierpnia 2003



Struktura akcjonariatu na 30.06.03



Emisja akcji serii “C”

Od 500 tys. do 1 mln. akcji

Wyłącznie dla inwestorów kwalifikowanych 
– instytucjonalnych.

Cele emisji akcji serii “C”

Zakup pakietów kontrolnych akcji / udziałów 
podmiotów reprezentujących branżę mięsną - 45%

Rozbudowa nowoczesnego zaplecza surowcowego - 45%

Zwiększenie środków obrotowych - 10%



Informacje o ZM DUDA S.A.

• komunikaty

• artykuły

• newsletter

• informacje o WZA

www.zmduda.pl


