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Prezentacja dla InwestorPrezentacja dla Inwestoróóww
Emisja akcji z prawem poboru dla dotychczasowych Emisja akcji z prawem poboru dla dotychczasowych 
AkcjonariuszyAkcjonariuszy

Cel PKM Duda S.A. Cel PKM Duda S.A. –– lider branlider branżży miy mięęsnej w Polscesnej w Polsce

PaPaźździernik 2006 dziernik 2006 
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Plan prezentacji

I. Informacje ogólne o PKM Duda S.A.

II. Kluczowe kierunki rozwoju PKM Duda S.A.

III. Cele i plany linii biznesowych PKM Duda S.A.

IV. Emisja akcji z prawem poboru

Załączniki: Władze PKM Duda S.A.

Dane finansowe

Dane teleadresowe
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Część 1
Informacje ogólne o PKM Duda S.A.
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PKM Duda – historia sukcesu

Budowa Polskiego Koncernu Mięsnego
z silną obecnością w segmencie dystrybucji

Wyłączna specjalizacja w
zakresie uboju i rozbioru

Przejęcia spółek z segmentu
produkcyjnego, rolnego i usługowego

X 2004 20051990 XII 2002 2006X 2003

Wtórna emisja 
akcji w celu 

sfinansowania 
przejęcia 
Maktonu

Wtórna emisja akcji –
43 mln zł

(1 mln akcji)

Kolejne 
przejęcia w 
segmencie 
dystrybucji

Ekspansja 
zagraniczna
-Kontrakty 
azjatyckie
-Ukraina

-Dziczyzna

Założenie 
Spółki

IPO – 20 mln zł
(1 mln akcji)
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PKM Duda – budowa wartości dla Akcjonariuszy
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72,5 mln zł

Kapitalizacja

zł Kurs akcji

Oferta akcji serii C 
– cena emisyjna 

4,3 zł

Informacje o 
znaczącym przejęciu 

(Makton)

Debiut na 
GPW – cena 
emisyjna 2 zł

Podanie wyników za III kw. 
2004 oraz ogłoszenie 
prognoz na 2005 r.

Julius Baer 
akcjonariuszem 

PKM Duda

Split akcji 1 :10

Przekroczenie 
przez PZU progu 

10% akcji

Korekta prognoz 
finansowych

Inwestycja na 
Ukrainie

Wyniki za IV kw., 
wejście w 

segment dziczyzny

Ogłoszenie prognozy 
finansowej na 2006 r.

Wyniki za I kw –
globalna korekta na 
giełdach światowych

Wyniki za II 
kw. 2006

Kapitalizacja

Wyniki za II 
kwartał

715,6 8mln zł*

* Kapitalizacja PKM Duda S.A. z zamknięcia GPW  z dnia 13.10.2006 r.
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Struktura akcjonariatu oraz ład korporacyjny PKM Duda

Rodzina Duda i 
Zarząd
35,2%

OFE PZU
12,4%AIG PTE

5,3%

Pozostali
33,5%

Julius Baer Int. 
Equity Fund

5,6%

Julius Baer 
Investment 

Management LLC
8,0%

Źródło: PKM Duda

Struktura akcjonariatu (udział w kapitale i głosach) • Spółka przyjęła Kodeks Dobrych Praktyk

• Co najmniej połowę składu RN mają stanowić niezależni 
członkowie RN – wszyscy członkowie RN są niezależni

• 2 członków RN mogą mianować drobni akcjonariusze 
(<10%głosów na WZA) – kompetencje: zgoda przynajmniej 
1 na wybór biegłego rewidenta i umowy/świadczenia 
pomiędzy Spółką a osobami powiązanymi

• Ograniczenie wykonywania prawa z głosów ponad 50% 
liczby głosów istniejących w dniu WZA

• Wprowadzony system motywacyjny dla kadry zarządzającej 
na lata 2006 – 2008

• W lutym 2004 Polski Instytut Dyrektorów przyznał Spółce 4 
gwiazdki (na 5 możliwych) w Rankingu Ładu Korporacyjnego

• Spółka prowadzi szerokie relacje inwestorskie – spotkania z 
inwestorami odbywają się przy okazji publikacji raportów 
okresowych (kwartalnych i rocznych) oraz istotnych 
komunikatów bieżących
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Prognoza wyników na 2006 r.

Źródło: PKM Duda

Przychody ze sprzedaży

EBITDA

Zysk netto

Prognoza wyników (mln zł)

533,4

40,2

23,3

2004

870,0

53,7

27,1

2005

327,8

26,0

12,7

2003

Grupa PKM Duda

• Spółka będzie dokonywała oceny 
możliwości realizacji 
prognozowanych wyników i 
dokonywała ewentualnej korekty 
prezentowanej prognozy w okresach 
kwartalnych

• Zarząd PKM Duda S.A. nie widzi w 
chwili obecnej żadnych przesłanek 
wskazujących na zagrożenie 
wykonania prognoz

950 – 1 000

69 - 71

43 - 45

2006 P

27,1
23,3

Zysk netto
w mln zł

2004 2005

Przychody ze sprzedaży 
w mln zł

533

870

2004 2005

328

2003

+63%

12,7

2003

+83%

+63%

+62%

Źródło: PKM Duda

44,0

2006P*

+16%

975

+12%

2006P*
* Średnia arytmetyczna z przedziału prognozy



9

Wykonanie prognoz PKM Duda po I półroczu 2006 r.

975

Przychody

496
50,8%

70,0

EBITDA

35,4 50,6%

44,0

Zysk netto

23,2 52,7%

Porównanie prognoz do wyników opublikowanych w raporcie za I półrocze, sporządzonych wg MSR*

• Prognozy Grupy Kapitałowej przygotowane były według Międzynarodowych Standardów 
Rachunkowości (z uwzględnieniem 6 mln zł kosztów programu managerskiego)

• Uzyskane przez PKM Duda wyniki w I półroczu 2006 jak wskazują, iż prognoza realizowana jest 
przez Grupę zgodnie z planem 

• Zarząd nie widzi w chwili obecnej żadnych przesłanek wskazujących na zagrożenie wykonania 
prognoz

* Podana na wykresach prognoza jest średnią przedziałów prognozy wyników na 2006 r.
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PKM Duda - kontrola nad wszystkimi segmentami łańcucha 
wartości w branży mięsnej

PKM Duda S.A. – lider Grupy

Agro-Duda 

Wizental 

PZZ Dystrybucja

Rolpol

Bioenergia

Agroprof 

Zaplecze 
surowcowe

Ubój i rozbiór mięsa, 
przechowalnictwo

Przetwórstwo Dystrybucja

Agrohop

P
o

k
a

Z
a
g

ra
n

ic
a

PKM Duda 

Hunter Wild 

Euro-Duda 

EurosmakPolska
Wołowina 

Borys Ukraina ZORIA 

Makton 

Fedrus 

PKM Duda Distribution

NetBrokers 

SpecjalizacjaSpecjalizacja Współpraca

ls
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Część 2
Kluczowe kierunki rozwoju PKM Duda S.A.
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Elementy strategii – segment produkcyjny

Cele strategiczne

• Osiągnięcie min. 10% udziału w krajowym rynku uboju i produkcji mięsa

• Zwiększanie przychodów ze sprzedaży mięsa w elementach

• Ekspansja na rynki Europy Środkowo-Wschodniej

• Zwiększanie udziału w rynku kosztem zakładów nie spełniających norm UE i 
słabszych kapitałowo firm

• Zwiększenie eksportu do 25% przychodów Grupy

• Wejście w segment przetwórstwa, budowa własnej marki produktów premium

Plany rozwoju

• Przejęcia spółek o podobnym profilu działalności w Polsce oraz na Ukrainie

• Maksymalne wykorzystanie mocy produkcyjnych istniejących ubojni i rozbieralni

• Automatyzacja i rozbudowa mocy produkcyjnych

• Zajęcie czołowej pozycji wśród dostawców mięsa na rynki Dalekiego Wschodu

• Rozwój zakładu ubojowo-rozbiorowego na Ukrainie

• Dziczyzna – poszerzenie oferty o kolejny wysoko marżowy produkt niszowy
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Elementy strategii – segment handlowo-usługowy

 

•

 
•

• Posiadanie sieci 25 centrów dystrybucyjnych 

• Umocnienie pozycji ogólnopolskiego lidera dystrybucji mięsa 
i wędlin

• Ekspansja na rynku usług przechowalniczo-dystrybucyjnych

• Silny rozwój eksportu Grupy PKM Duda w oparciu o 
niemiecką spółkę dystrybucyjną PKM Duda Distribution
GmbH i chłodnię w Passau

• Finalizacja dalszych transakcji przejęć – punktów 
dystrybucyjnych działających w największych miastach 
Polski

• Otwarcie nowego oddziału w Poznaniu i Katowicach

• Inwestycje green field w przypadku braku atrakcyjnego 
podmiotu do przejęcia 

• Rozbudowa bazy przechowalniczej i logistycznej

• Wejście w dynamicznie rozwijający się segment HORECA

Gdynia

CM MAKTON

Warszawa

Gdańsk

Kraków

CM MAKTON

Poznań

Olsztyn

Katowice

Rzeszów

Szczecin

Zielona 
Góra

Wrocław

Wałbrzych

FEDRUS

Łódź

Rynki działania Maktonu
Planowane rynki działania 

Legenda

Cele strategiczne

Plany rozwoju
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Elementy strategii – segment rolny

Cele strategiczne

• Osiągnięcie 40% dostaw surowca z własnego zaplecza surowcowego

• Zajęcie pozycji lidera w zakresie budowy zaplecza surowcowego na Ukrainie

• Zajęcie znaczącej pozycji jako dostawca komponentów roślinnych do produkcji biopaliw

• Wykorzystanie posiadanych zasobów na potrzeby świadczenia usług przechowalnictwa dla 
ARR

Plany rozwoju

• Uzyskiwanie rocznie ok. 15% ogółu dostaw surowca z własnych ferm w końcu 2006 r., 
a do końca 2007 ok. 25%

• Intensyfikacja działań zmierzających do budowy zaplecza surowcowego na Ukrainie
• Przejęcia podmiotów zajmujących się chowem i hodowlą trzody chlewnej – prowadzona 

modernizacja fermy na 150 tys. prosiąt
• Zwiększanie posiadanego areału adekwatnie do rozwoju hodowli trzody (obecnie PKM 

Duda posiada 5.000 ha)
• Zmiana struktury produkcji roślinnej pod kątem upraw do produkcji biopaliw
• Zakup dodatkowego areału ziemskiego 
• Wejście w produkcję pasz, przejęcie marż producentów
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Część 3
Cele i plany linii biznesowych PKM Duda S.A.
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Obszary działalności PKM Duda S.A.

Segment 
produkcyjny

Segment handlowo 
-usługowy 

Segment rolny

Wieprzowina Dystrybucja mięsa i 
wędlin Produkcja roślinna

O
b

e
cn

e
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ie
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w
e

Wołowina

Dziczyzna

Przechowalnictwo i 
chłodnictwo

Hodowla zarodowa

Usługi rozbioru Tucz

ie
N
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w
e

Biopaliwa i biogazownie
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Cele i plany linii biznesowej - wieprzowina

Cele strategiczne Plany rozwojowe Ocena efektywności

• Dalsze zwiększanie mocy 
ubojowych

• Osiągnięcie efektów skali

• Zwiększanie eksportu

• Uczestnictwo w konsolidacji rynku

• Zwiększanie udziału rozbioru w 
sprzedaży

• Intensyfikacja działań pro-
sprzedażowych produktów PKM 
Duda przez niemiecką spółkę
PKM Duda Distribution GmbH

• Zajęcie czołowej pozycji wśród 
dostawców mięsa na rynki 
Dalekiego Wschodu

• Dywersyfikacja klientów

• Wprowadzenie do oferty 
produktów przetworzonych klasy 
premium pod własną marką

• Automatyzacja produkcji

• Przejęcia spółek o podobnym 
profilu działalności z dużymi 
perspektywami wzrostu

• Wprowadzanie innowacyjnych 
technologii produkcji mających 
na celu budowę marż

• Powiększenie portfolio
produktów w kierunku 
produktów perspektywicznych, 
wysoko marżowych  

• Aktywizacja działań handlowych 
w zakresie zwiększania 
wolumenu i ceny sprzedaży do 
obecnych klientów

• Wprowadzenie narzędzi 
eliminujących ekspozycję
walutową

• Wzrost udziałów rynkowych

• Zwiększenie marży handlowej

• Marża EBITDA > 10%

• Wykorzystanie mocy 
produkcyjnych > 85-90%

• Moce ubojowe > 1,5 mln sztuk

• Eksport stanowiący min. 25% 
przychodów

• Zwiększanie się marży na ubitej 
sztuce
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Cele i plany linii biznesowej - wołowina

Cele strategiczne Plany rozwojowe Ocena efektywności

• Zwiększanie liczby ubojów

• Zwiększanie udziału rozbioru w 
sprzedaży

• Osiągnięcie efektów skali

• Uczestnictwo w konsolidacji 
rynku

• Wykorzystywanie do produkcji 
surowca o podwyższonej jakości

• Zwiększanie udziału rozbioru w 
sprzedaży

• Poszerzenie bazy klientów, w 
tym w szczególności o podmioty 
krajowe

• Wprowadzenie do oferty 
produktów klasy premium

• Rozwój poprzez dalszą
ekspansję na rynkach 
zagranicznych

• Automatyzacja produkcji

• Przejęcia spółek o podobnym 
profilu działalności z dużymi 
perspektywami wzrostu

• Wprowadzanie innowacyjnych 
technologii produkcji mających 
na celu budowę marż

• Zwiększenie kontraktacji na 
pozyskanie surowca

• Powiększenie portfolio
produktów w kierunku 
produktów perspektywicznych, 
wysoko marżowych

• Wprowadzenie narzędzi 
eliminujących ekspozycję
walutową

• Zwiększenie marży handlowej

• Marża EBITDA > 10%

• Wykorzystanie mocy 
produkcyjnych > 80%

• Moce ubojowe > 150 tys. sztuk

• Wzrost przychodów Polskiej 
Wołowiny do poziomu > 50 mln 
zł

• Zwiększanie się marży na ubitej 
sztuce
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Cele i plany linii biznesowej - dziczyzna

Cele strategiczne Plany rozwojowe Ocena efektywności

• Pełna integracja z Grupą PKM

• Zapewnienie odpowiedniej ilości 
i jakości surowca

• Uczestnictwo w konsolidacji 
rynku skupu

• Poszerzenie bazy klientów -
budowa kultury żywienia

• Rozwój poprzez dalszą
ekspansję na rynkach polskim i 
zagranicznych

• Rozpoczęcie dostaw dla 
segmentu HORECA

• Przejęcia spółek działających na 
rynku skupu

• Powiększenie portfolio
produktów w kierunku 
produktów wysoko marżowych

• Poszerzenie oferty o produkty 
pochodzenia hodowlanego 

• Wprowadzenie narzędzi 
eliminujących ekspozycję
walutową

• Zwiększenie marży handlowej

• Marża EBITDA > 25%

• Wykorzystanie mocy 
produkcyjnych > 80%

• Wzrost przychodów Hunter Wild 
do poziomu > 50 mln zł

• Wzrost sprzedaży krajowej w 
strukturze przychodów
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Cele i plany linii biznesowej – dystrybucja mięsa i wędlin

Cele strategiczne Plany rozwojowe Ocena efektywności

• Wzrost udziałów na obecnie 
obsługiwanych rynkach

• Wejście na nowe rynki poprzez 
przejęcia oraz inwestycje green
field

• Efektywne wsparcie 
wprowadzenia na rynek 
produktów pod własną marką

• Poszerzenie oferty handlowej o 
wysokogatunkowe wędliny z 
importu

• NetBrokers – dążenie do bycia 
największą w Europie platformą
skierowaną do firm działających 
na rynku rolno-spożywczym

• Rozwój poprzez dalszą ekspansję
na rynkach polskim i 
zagranicznych

• Rozpoczęcie dostaw dla 
segmentu HORECA

• Przejęcia spółek lub inwestycje w 
nowe centra dystrybucji

• Powiększenie portfolio produktów 
w kierunku produktów wysoko 
marżowych

• Wprowadzenie narzędzi 
eliminujących ekspozycję
walutową

• Intensyfikacja handlu przez 
NetBrokers

• Silny rozwój eksportu Grupy PKM 
Duda w oparciu o PKM Duda 
Distribution GmbH i chłodnię
Passau

• Przejęcia lub inwestycje green
field

• Osiągnięcie pozycji lidera na 
rynkach lokalnych (w 
województwach, w których 
zlokalizowane są centra 
mięsne)

• Posiadanie 25 centrów 
dystrybucyjnych w 
największych miastach Polski 

• Wzrost z obecnych 60.000 ton 
sprzedawanych wędlin rocznie 
do min. 120.000 ton 

• Zwiększenie marży handlowej

• Marża EBITDA > 5-6%
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Cele i plany linii biznesowej – przechowalnictwo i chłodnictwo

Cele strategiczne Plany rozwojowe Ocena efektywności

• Zajęcie pozycji lidera 
rynkowego, w usługach 
przechowalniczo -chłodniczych.  

• Dywersyfikacja klientów w celu 
dobrania najbardziej marżowych 
kontraktów

• Centralne zarządzanie

• Kupno chłodni lub rozbudowa 
mocy przechowalniczych i 
chłodniczych w zależności od 
uwarunkowań rynkowych

• Rozszerzenie bazy klientów o 
podmioty spoza branży mięsnej

• Świadczenie usług 
przechowalniczo-chłodniczych w 
oparciu o bazę transportową
PKM Duda

• Optymalizacja modelu 
biznesowego i oszczędności 
kosztowe

• Posiadanie zdolności 
chłodniczych na poziomie min. 
50.000 ton

• Marża EBITDA > 25%

• Wykorzystanie mocy 
produkcyjnych > 85-90%
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Cele i plany linii biznesowej – usługi rozbioru

Cele strategiczne Plany rozwojowe Ocena efektywności

• Utrzymanie pracowników 
rozbioru i uboju w strukturze 
PKM Duda

• Nawiązanie partnerskiej 
współpracy z czołowymi 
zachodnimi zakładami mięsnymi

• Zwiększenie zatrudnienia –
współpraca z placówkami 
oświatowymi w zakresie 
kształcenia kadr. 

• Nawiązanie kontaktów z 
nowymi potencjalnymi 
klientami

• Podniesienie motywacji 
pracowników rozbioru i uboju

• Oszczędności kosztowe

• Wzrost przychodów 

• Marża EBITDA > 15%

• Brak znaczącej rotacji 
pracowników 

• Pozyskanie nowych klientów
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Cele i plany linii biznesowej – hodowla zarodowa

Cele strategiczne Plany rozwojowe Ocena efektywności

• Zapewnienie dostaw surowca o 
najwyższej jakości

• Minimalizacja kosztu hodowli, 
dzięki rozwojowi tuczu 
kontraktowego

• Obniżenie kosztów pozyskania 
surowca wieprzowego – koszty 
logistyki skupu

• Uniezależnienie się od podaży 
surowca na wolnym rynku –
eliminacja zakupu tuczników o 
nie satysfakcjonującej jakości 
lub znaczne obniżenie cen 
zakupu

• Stabilizacja dostaw surowca

• Przejęcie marży z hodowli i 
zwiększenie marży na produkcji 
dzięki procesowi optymalizacji 
jakości żywca

• Przejęcie lub budowa ferm 
zarodowych

• Sprowadzenie najwyższej 
jakości materiału genetycznego

• Nawiązanie współpracy z 
hodowcami

• Organizacja centralnego zakupu 
pasz i urządzeń dla 
współpracujących z PKM Duda 
rolników i program 
lojalnościowy

• Wprowadzanie innowacyjnych 
technologii produkcji mających 
na celu budowę stad macior o 
najwyższych parametrach 
jakościowych

• Uruchomienie 5 ferm 
zarodowych

• Produkcja 600 tys. sztuk 
warchlaków rocznie

• Zwiększenie marży na ubitej 
sztuce

• Osiąganie dodatniego wyniku 
przy jednoczesnym zapewnieniu 
atrakcyjnych cen zakupu 
surowca



24

Cele i plany linii biznesowej – tucz

Cele strategiczne Plany rozwojowe Ocena efektywności

• Zapewnienie stabilizacji dostaw 
surowca

• Poprawa jakości pozyskiwanego 
surowca

• Minimalizacja kosztu hodowli, 
dzięki doświadczeniu i efektom 
skali 

• Obniżenie kosztów pozyskania 
surowca wieprzowego

• Uniezależnienie się od podaży 
surowca na wolnym rynku –
eliminacja zakupu tuczników o 
nie satysfakcjonującej jakości 
lub znaczne obniżenie cen 
zakupu

• Przejęcie i modernizacja lub 
budowa nowych ferm 
przeznaczonych do tuczu

• Zasiedlenie ferm wysokiej 
jakości warchlakami

• Wprowadzanie innowacyjnych 
technologii produkcji mających 
na celu budowę stad macior o 
najwyższych parametrach 
jakościowych (fermy w cyklu 
zamkniętym)

• Osiągnięcie produkcji w 
wysokości 600 tys. sztuk 
tuczników rocznie

• Zapewnienie ok. 40% dostaw 
surowca na potrzeby PKM Duda 
dzięki dwóm modelom 
biznesowym – tucz kontaktowy 
oraz własne tuczarnie

• Poprawa marży na hodowli

• Osiąganie dodatniego wyniku 
przy jednoczesnym zapewnieniu 
atrakcyjnych cen zakupu 
surowca
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Cele i plany linii biznesowej – produkcja rolna

Cele strategiczne Plany rozwojowe Ocena efektywności

• Zapewnienie odpowiedniego 
areału na potrzeby zwiększonej 
produkcji zwierzęcej

• Efektywne wykorzystanie 
posiadanego areału ziemskiego

• Zwiększenie posiadanych 
areałów do 10 tys. ha i dzięki 
temu zmniejszenie kosztu 
jednostkowego / ha

• Wejście w produkcję pasz -
przejęcie kolejnej marży w 
łańcuchu wartości produkcji 
rolnej

• Maksymalizacja zysków z 1 ha

• Optymalizacja zasiewów 
prowadząca do maksymalizacji 
zysków z produkcji roślinnej

• Sprzedaż upraw głównie do 
zewnętrznych klientów

• Zmiana struktury produkcji 
roślinnej pod kątem upraw do 
produkcji biopaliw

• Podniesienie wydajności upraw, 
obniżenie kosztów działalności

• Efektywne korzystanie z 
systemów dopłat z UE 

• Zakup dodatkowego areału 
ziemskiego w celu spełnienia 
wymogów ustawy nawozowej –
wzrost produkcji tuczników i 
warchlaków

• Porównanie efektywności 
zasiewów z aktualną sytuacją
rynkową

• Zwiększenie wskaźnika q/ha w 
porównaniu do lat ubiegłych

• Obniżenie kosztów stałych 
działalności

• Zakup i wykup dzierżawionej 
ziemi we wszystkich spółkach 
rolnych, po preferencyjnych 
cenach
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Początek działalności PKM Duda na rynku ukraińskim

• Inwestycja w Borys - Ukraina

• Przejęcie przez PKM Duda za 1,5 mln USD 100% akcji i udziałów w 

ZAS i PP „SWINOKOMPLEKS ZORIA” – ferma trzody chlewnej, obsada 

prawie 5.000 sztuk świń

Produkcja

Moce ubojowe wynoszące 
120 tys. sztuk w skali roku

Sprzedaż zarówno półtusz, jak i 
mięsa w elementach

Rozbiór na bazie produkcji 
lokalnej i importu z Polski

Rozpoczęcie produkcji 
przetworzonej w zależności od 
sytuacji rynkowej

Handel

Wysoko marżowa działalność –
głównie ze względu na brak 
wieprzowiny i bezpośredni 
dostęp do chłonnego rynku 
rosyjskiego

Po otwarciu granic baza 
handlowa dla produktów PKM 
Duda

Bardzo dobre perspektywy 
rozwoju rynku lokalnego ze 
względu na duży deficyt 
wieprzowiny

Hodowla

Początkowo tucz w oparciu o 
Fermę SWINOKOMPLEKS 
ZORIA, posiadającej status 
fermy „plemiennej”

Moce produkcyjne 25 tys. 
tuczników rocznie

Zwiększenie mocy do 50 tys. 
tuczników rocznie
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Informacje o rynku ukraińskim

Konsumpcja mięsa (ogółem) na mieszkańca

39,0 41,8

63,5
71,8

89,8

Ukraina 05' Ukraina 06P' Polska 94-97' Polska 05' UE-15 04'
Źródło: Raport o stanie i perspektywach przemysłu rolno-żywnościowego, Warszawa 2006, Ambasada Ukrainy, PKM Duda

• Od 1991 r. na Ukrainie, pogłowie trzody chlewnej spadło z 19,4 mln sztuk do 7 mln sztuk

• Deficyt mięsa na rynku ukraińskim sięgnął w 2005 r. ponad 500 tys. ton.

• Na Ukrainie, aby osiągnąć założony na 2006 r. wskaźnik konsumpcji – do uboju należy przeznaczyć
dodatkowo 7-8 mln sztuk trzody chlewnej, przy pogłowiu 10-12 mln sztuk
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Ekspansja PKM Duda na rynek ukraiński

Produkcja wieprzowiny

Produkcja w zakresie uboju, rozbioru i 
przetwórstwa wieprzowiny - maksymalizacja 
marż dzięki przejęciu całego łańcucha 
produkcyjnego

Moce produkcyjne dostosowywane do rozwoju 
własnej bazy surowcowej

Hodowla

Kupno i modernizacja 5-6 ferm

Docelowo hodowla do 250 tys. sztuk tuczników 

Zdobycie pozycji lidera w produkcji żywca 
wieprzowego na Ukrainie

Przeniesienie z PKM Duda na Ukrainę know-
how oraz technologii 

Osiągnięcie pozycji lidera pod względem 
jakości surowca

Dopłaty państwowe do ferm plemiennych

Zwolnienie z podatku dochodowego

Dane dotyczące potencjalnego celu przejęcia na Ukrainie

• Spółka działa na rynku uboju, rozbioru i przetwórstwa wieprzowiny. Firma posiada także własne 
zaplecze surowcowe

• Spółka osiągnęła w 2005 r. 18 mln USD przychodów, 4,5 mln USD zysku EBITDA oraz 2,2 mln USD 
zysku netto

• W 2006 r. planowane jest zwiększenie wyników o przynajmniej 20%, a na kolejne lata przewidywany 
jest dalszy dynamiczny wzrost wyników finansowych

• PKM Duda prowadzi rozmowy w sprawie przejęcia z kolejnymi podmiotami
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Innowacyjne podejście PKM Duda do rynku zielonej energii 
i środowiska naturalnego

Inwestycje w biopaliwa i biogazownie

• Budowa instalacji biogazowej przy zakładach produkcyjnych i dużych fermach

• Budowa instalacji do produkcji biopaliw połączonej z biogazownią

• Efektywne wykorzystanie pozycji PKM Duda budowanej przez ponad 15 lat na rynku rolnym 
w Polsce

• Prowadzenie inwestycji tylko w oparciu o sprawdzone technologie i z partnerami 
posiadającymi doświadczenie w produkcji biopaliw i biogazu oraz wiarygodność finansową i 
zaplecze kapitałowe

• Znaczne obniżenie kosztów utylizacji odpadów

• Lepsze wykorzystanie zaplecza magazynowego w elewatorze oraz przy gospodarstwach 
rolnych  

• Zapewnie zbytu własnym produktom rolnym

• Przejęcie kolejnej marży w łańcuchu wartości produkcji rolnej

• Uzyskanie taniego komponentu do produkcji pasz

• Usunięcie jednej z głównych barier rozwoju przy budowie nowych ferm hodowlanych i 
tuczowych
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Część 4
Emisja akcji z prawem poboru
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Warunki emisji akcji z prawem poboru dla dotychczasowych 
Akcjonariuszy

Rodzaj Oferty
• Emisja akcji serii G z prawem poboru dla dotychczasowych Akcjonariuszy

• 1 dotychczasowa akcja daje prawo do zakupu 1 akcji nowej emisji

Dzień Prawa Poboru • Proponowany przez Zarząd dzień prawa poboru to 8 grudzień

NWZA
• 27 październik 2006, godzina 10:00

• Taśmowa 3, Warszawa

Notowania
• Prawa poboru, Prawa do akcji  

• Akcje na GPW

Wielkość Oferty
• Liczba nowych akcji: 48 200 000

• Spodziewane przez Zarząd wpływy z emisji: ok. 150 mln zł

Oferujący / Doradca 
finansowy

• Internetowy Dom Maklerski S.A. (oferujący)

• IPOPEMA Securities S.A. (doradca finansowy)

dostosowanie programu managerskiego do zmian w kapitale, związanych z prawem poboru
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Planowane cele inwestycji

35-40 mln złFermy trzody chlewnej na Ukrainie 

40-60 mln zł

ęcia przedsiębiorstw o profilu działalności 

zbliżonym do PKM Duda na Ukrainie – wysoki standard 

produkcji (wieprzowina)

30-40 mln złBiopaliwa, biogazownie

45-50 mln złPrzejęcia firm w segmencie dystrybucji mięsa i wędlin

50-60 mln złFermy trzody chlewnej Polsce

260 - 380 mln złRazem

60-130 mln zł

Przejęcia przedsiębiorstw o profilu działalności 

zbliżonym do PKM Duda (wołowina i wieprzowina) -

alternatywne rozmowy z dwoma kolejnymi podmiotami

Szacowna wartośćCel inwestycji*

Przej

P
o

ls
k
a

Z
a
g

ra
n

ic
a
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PKM Duda – rozwój organiczny oraz przez inwestycje

Misją PKM Duda S.A. jest zapewnienie Akcjonariuszom wzrostu wartości ich inwestycji, wyrażonego 

jako suma wypłaconych 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.

Kryterium wyboru celu inwestycji

• Dopasowanie strategiczne celu inwestycji

• Zdolny, zmotywowany i silny Management zorientowany na rozwój i sukces

• Perspektywa poprawy wyników finansowych 

• Wykorzystanie efektu renty geograficznej

• Znaczne planowane efekty synergii dla PKM Duda

• IRR > 15%

• Atrakcyjne wskaźniki wyceny porównawczej (P/E, EV/EBITDA)

• Brak znaczących, nie dających się zabezpieczyć, ryzyk (proces due diligence)

• Porównanie akwizycji z inwestycją typu green field współfinansowaną ze środków SPO

• Zgoda Rady Nadzorczej
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Załączniki

Władze PKM Duda
Dane finansowe 
Dane teleadresowe
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Władze PKM Duda

Prezes Zarządu
Maciej Duda 

Wiceprezes Zarządu
Bogna Duda-Jankowiak

Wiceprezes Zarządu
Roman Miler

Członek Zarządu
Dyrektor Finansowy

Rafał Oleszak 

Skład Zarządu PKM Duda S.A.

Skład Rady Nadzorczej PKM Duda S.A.

Przewodniczący: Rafał Abratański

Członek Rady Nadzorczej: Marek Dybalski 

Członek Rady Nadzorczej: Grzegorz Leszczyński

Członek Rady Nadzorczej: Tomasz Łuczyński

Członek Rady Nadzorczej: Rafał Tuzimek 
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Wyniki finansowe

tys. zł 2005 I poł. 2005 I poł. 2006

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Przychody netto 

Koszty sprzedanych produktów i towarów

marża brutto na sprzedaży (w %)

Koszty sprzedaży

Koszty ogólnego zarządu

Zysk (strata) na sprzedaży

marża na sprzedaży (w %)

Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 

marża EBIT (w %)

Przychody finansowe

Koszty finansowe

Zysk (strata) brutto

Podatek dochodowy

Zysk (strata) netto

rentowność netto (w %)

870 019 

765 408

12,0%

33 620

49 083

21 908

2,5%

20 310

3 490

38 728

4,5%

7 303

13 558

32 477

6 060

27 103

3,1%

396 086

341 923

13,7%

19 572

21 392

13 199

3,3%

8 511

823

20 887

5,3%

3 353

3 853

20 387

3 291

16 944

4,3%

496 221 

442 165

10,9%

18 625

20 695

14 736

3,0%

12 406

1 548

25 594

5,2%

6 548

4 709

27 433

4 089

23 245

4,7%

Dane skonsolidowane. Źródło: PKM Duda S.A.
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Wyniki finansowe

BILANS

tys. zł 2005 I poł. 2005 I poł. 2006

AKTYWA

Aktywa trwałe

Aktywa obrotowe, w tym

Zapasy

Należności

PASYWA

Kapitał własny

Rezerwy

Zobowiązania długoterminowe

Zobowiązania krótkoterminowe

Rozliczenia międzyokresowe i PPO

466 981

269 436

197 545

58 921

104 736

466 981

206 425

1 065

103 028

139 307

17 156

437 840

251 725

186 115

64 120

81 422

437 840

204 992

1 090

100 093

122 165

9 500

530 380

312 276

218 104

60 533

118 565

530 380

235 288

1 864

109 256

167 318

16 654

Dane skonsolidowane. Źródło: PKM Duda S.A.
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Dane teleadresowe

Oddział Grąbkowo 

Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. 

Grąbkowo 73, 63-930 Jutrosin

tel./fax (+48) 65 547 70 00 

duda@pkmduda.pl

Siedziba

Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. 

ul. Taśmowa 3, 02-667 Warszawa

tel. (+48) 22 621 49 27 

www.pkmduda.pl
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