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ZM DUDA S.A. w Grąbkowie - spółka giełdowa:

- działalność: ubój i rozbiór mięsa czerwonego

- wysoka specjalizacja 

- duża skala działania

- uprawnienia eksportowe do UE

„Najlepsza Spółka 

Branży Mięsnej roku 2002”

w rankingu tygodnika 

BOSS Rolnictwo



Usługi
5%

Wołowina
4%

Wieprzowina 
91%

Struktura przychodów ze sprzedaży (1H 2003)

- ubój i rozbiór mięsa wieprzowego i wołowego

- zamrażanie towarów w nowoczesnej 
komorze zamrażalniczej

- składowanie towarów spożywczych 
w chłodniach składowych 

- specjalistyczne usługi transportowe: 
przewóz żywca i towarów spożywczych

Działalność



Osiągnięcia

- dwukrotny wzrost przychodów i dwudziestokrotny wzrost zysków 
w ciągu 3 lat

- nowoczesny kompleks produkcji rzeźniczej i rozbiorowej

- uzyskanie uprawnień eksportowych do UE

- wdrożenie systemu HACCP

- umowa na dofinansowanie z SAPARD 
(ponad 5 mln zł dotacji otrzyma Spółka w IV kw. 2003 r.)

- stały wzrost udziału eksportu w przychodach



Zaopatrzenie

- specjalistyczne fermy trzody chlewnej 
- gospodarstwa rolno–hodowlane 
- spółdzielnie produkcyjne 
- rolnicy indywidualni

- niższe ceny zakupu 

- stabilny poziom jakości 
i ciągłości dostaw 

- niezależność od pośredników

Bezpośredni skup surowca 
od producentów

Ponad 75% udział kontraktacji 
w skupie surowca

kontrola nad jakością oraz 
bezpieczeństwem surowców

Dostawcy:



Etapy procesu technologicznego

- przyjęcie żywca do magazynów 

- oszałamianie 

- oparzanie ze szczecinowaniem

- toaleta końcowa

- wytrzewianie

- toaleta końcowa z komorą szokową



Krajowe rynki zbytu

- wiodące zakłady przetwórstwa mięsnego, zlokalizowane na terenie 
całego kraju; 

- zakłady rozbioru mięsa, kupujące półtusze wieprzowe i ćwierci 
wołowe, nie prowadzące własnego skupu i uboju żywca; 

- sieci super i hipermarketów 
dynamicznie rozwijająca się grupa klientów 
o znaczącym udziale w ogólnych 
przychodach
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2001 2002 2003E

2001 2002 2003E
Eksport w % 2,3 14,3 19
Eksport w mln 4,5 22 55

Eksport
Uprawnienia eksportowe do UE

Uprawnienia eksportowe do Japonii (Jasan Sp. z o.o.)

Eksport produkcji do: 
Wielka Brytania, Hiszpania, Włochy, Holandia,
Rumunia, Rosja, Czechy, Albania, 
Kazachstan, Litwa, Łotwa, Ukraina, 
Białoruś, Bośnia i Hercegowina, 
Ghana, Chorwacja, Macedonia, 
Estonia, Chiny, Bułgaria

Udział eksportu w przychodach firmy.



ZM DUDA S.A. osiągają stały zysk na ubitej sztuce
niezależnie od okresowych wahań cen skupu. 

zysk firmy 
i udział w rynku

liczba ubitych 
sztuk
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Wskaźniki wydajności

Najwyższa wydajność pracy, 
spośród branżowych spółek publicznych.
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ZM DUDA S.A. średnia w branży *

*Średnia w całej branży mięsnej - wskaźniki GUS,  wg Boss Rolnictwo

 I H 2002 I H 2003 Zmiana

liczba ubitych sztuk na 
pracownika 

502 681 36%

sprzedaż na zatrudnionego 297,5 311 5%

zysk na zatrudnionego 5,4 10,1 88%

+

+
+



Branża mięsna w Polsce

duże rozdrobnienie rynku 
bardzo zróżnicowany poziom technologiczny i sanitarny firm 
niski poziom specjalizacji
niewielki stopień przystosowania zakładów do norm UE

Źródło: „Strategia i program operacyjny restrukturyzacji i rozwoju przemysłu mięsnego w Polsce 
w okresie integracji z UE”, dane GUS i IW.

Przystosowanie do UE

Podmioty posiadające uprawnienia 
eksportowe do UE

Podmioty mające szanse uzyskać
uprawnienia UE (wg IW)

19 rzeźni, 23 przetwórnie, 
6 chłodni

833 rzeźni, 944 przetwórnie 
mięsa czerwonego

Liczba zakładów



Zmiany związane z integracją z UE

Integracja z Unią Europejską
- Normy HACCP, ISO

- Wymogi fitosanitarne

- Otwarcie rynków

Szansa dla podmiotów:
- prężnych

- silnych finansowo

- będących liderami w poszczególnych segmentach rynku

- gwarantujących wysoką jakość oferowanych produktów

- mających stabilne kanały dystrybucji

Konsolidacja dużych i średnich firm

Upadek i likwidacja małych firm

Zwiększenie nakładów inwestycyjnych 
w branży

Funkcjonowanie w skali europejskiej



Szanse ZM Duda w obliczu zmian rynkowych

Bardzo wysoka wydajność

Umiejętność pozyskiwania funduszy pomocowych UE 
(podpisane umowy w 2003 r. na 6 mln zł z SAPARD)

Efekty skali

przewaga
jakościowa

Wdrożone normy HACCP

Nowoczesny zakład produkcyjny

Standardy fitosanitarne przewyższające normy UE

przyszłe czynniki 
przewagi
konkurencyjnej

Pozyskanie środków z emisji akcji serii C

Rozwój bazy surowcowej

Dalszy wzrost efektów skali

Wzrost znaczenia dużych dostawców

przewaga 
kosztowa



(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 4 472 120%
Rentowność netto 1,80% 3,30% 80%
Liczba ubitych sztuk 189 625 277 005 46%

+
+

+
+

+

+



Wskaźniki zyskowności ZM DUDA SA

Wskaźniki zyskowności - branża 
mięsna

(Drosed, Ekodrob, Indykpol, Sokołów)



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   4 472 95%+

+

+

+
+



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

ZM Duda S.A.

Produkcja mięsa

Jasan Nowy 
Sp. z o.o.

(51,72% kapitału)

100% udział
w Jasan Sp z o.o.

Jasan Sp. z o.o.

(pośrednio 
51,72% kapitału)

Baza surowcowa

Wizental 
Sp. z o.o.

(100% kapitału)

Agro-Duda
Sp. z o.o.

(100% kapitału)

Handel

NetBrokers 
Sp. z o.o.

(58,8% kapitału)

Euro-Duda 
Sp. z o.o.

(100% kapitału)



Internetowa giełda towarowa NetBrokers

• 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.



• największy producent i eksporter mięsa końskiego w Polsce 
(ponad 80% produkcji na eksport)

• ponad 51 mln przychodu w roku 2002

• uprawnienia eksportowe do UE i Japonii

• wdrożony system HACCP

Produkcja mięsa - Jasan sp. z o.o.



Budowa zaplecza surowcowego

Wizental Sp. z o.o. i Vreskop Sp. z o.o.

• hodowla bydła (600 szt.)

• nowoczesne budynki i wyposażenie do hodowli bydła

• bliskie położenie zakładów ZM Duda

• dzierżawa 1800 ha ziemi od AWRSP

• planowana hodowla trzody chlewnej (do 10 tys. sztuk trzody)

Agro-Duda Sp. z o.o.

• skup i składowanie zboża

• planowane rozszerzenie działalności o hodowlę trzody chlewnej



Handel

Euro-Duda Sp. z o.o.

planowane:

- oddział na terenie Niemiec

- usługi z zakresu uboju i rozbioru mięsa 
w największych niemieckich zakładach mięsnych

- ubieganie się o kontrakty eksportowe do UE 
przed wstąpieniem Polski do UE



Kurs 15 października 2003

cena zmiana (%) otwarcia maksymalny minimalny wolumen

38,00 +1,06% 38,00 38,20 37,50 3 227

Notowania Spółki na GPW



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%



Struktura akcjonariatu 
przed emisją akcji serii „C”

Struktura akcjonariatu 
po emisji akcji serii „C”



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  
(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 

44-52,5 mln 17,943



Informacje o ZM DUDA SA

• komunikaty

• artykuły

• newsletter (www.zmduda.pl/r_newsletter.php)

• informacje o WZA

www.zmduda.pl


