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Plan prezentacji

I. Informacje ogólne o PKM Duda S.A.

II. Przejęcie pełnej kontroli w NetBrokers

III. Projekt inwestycyjny – instalacja do produkcji bioetanolu

IV. Emisja akcji z prawem poboru

Załączniki: Władze PKM Duda S.A.

Dane finansowe

Oświadczenie

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



5

PKM Duda – historia sukcesu

Wyłączna specjalizacja w
zakresie uboju i rozbioru

Przejęcia spółek z segmentu
produkcyjnego, surowcowego i usługowego

Budowa Polskiego Koncernu Mięsnego
z silną obecnością w segmencie dystrybucji

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
-Zapowiedź nowej 

emisji akcji
-Kolejne przejęcia

-Biopaliwa

Założenie 
Spółki

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

Kurs akcji

0
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8
10

12
14

16
18

2003-01-31
2003-04-30
2003-07-31
2003-10-31
2004-01-31
2004-04-30
2004-07-31
2004-10-31
2005-01-31
2005-04-30
2005-07-31
2005-10-31
2006-01-31
2006-04-30
2006-07-31
2006-10-31

72,5 mln zł

Kapitalizacja

zł
Informacje o 

znaczącym przejęciu 
(Makton)

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 
II kw. 2006

Kapitalizacja

Informacje podane 
na oddzielnym 
slajdzie (nr 7)

1 446 mln zł*

Debiut na 
GPW – cena 
emisyjna 1 zł

Oferta akcji serii C 
– cena emisyjna 

2,15 zł

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

Wyniki za I kw. –
globalna korekta na 
giełdach światowych

* Kapitalizacja PKM Duda S.A. z zamknięcia GPW  z dnia 11.12.2006 r.
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Istotne wydarzenia w otoczeniu PKM Duda 
od 30 września 2006 r.

• Zawarcie umów o dofinansowanie z Unii Europejskiej (łączenie 4,2 mln zł)

• Zawarcie z Bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. umowę, w myśl której Bank udzieli PKM Duda kredyt w 
formie limitu kredytowego wielocelowego w kwocie 50 mln zł

• Ogłoszenie kluczowych kierunków rozwoju PKM DUDA S.A. oraz podanie szczegółów dotyczących planowanej emisji akcji z
prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy

• Zakup 100% udziałów ukraińskiego Kompleksu produkcyjnego ZSA "Świniokompleks ZORIA". Finalizacja przedmiotowego 
przejęcia jest następnym krokiem budowy zaplecza surowcowego na Ukrainie.

• Wpływ dotacji z Unii Europejskiej (4,5 mln zł)

• Przekroczenie przez BZ WBK AIB progu 5 % ogólnej liczby głosów na WZA PKM DUDA S.A.

• Osiągnięcie bardzo dobrych wyników za III kw. 2006 r. oraz podwyższenie prognoz finansowych na 2006 r.

• Podjęcie przez NWZA uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze publicznej emisji nowych akcji serii G z 
prawem poboru dotychczasowych akcjonariuszy

• Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej

• Zawarcie licznych umów handlowych z kontrahentami krajowymi i zagranicznymi, których przedmiotem jest sprzedaż półtusz 
wieprzowych. Szacowana wartość kontraktów wynosi ok. 416 mln zł z terminem realizacji do 31.12.2008 r.

• Decyzją niezależnego Jury pod przewodnictwem Jana Krzysztofa Bieleckiego zwycięzcą czwartej polskiej edycji konkursu 
organizowanego przez Ernst&Young oraz zdobywcą tytułu „PRZEDSIĘBIORCA ROKU 2006” został Maciej Duda, Prezes Polskiego 
Koncernu Mięsnego DUDA. Nagrodę otrzymał za skuteczne oparcie strategii biznesowej na sile własnej rodziny. Maciej Duda 
otrzymał również nagrodę w kategorii Produkcja

• Ogłoszenie przejęć: Stół Polski, ZM Biernacki oraz ZPM Biernacki 

• Nabycie przez inwestorów finansowych 12,2% akcji PKM Duda od Rodziny Duda

• Przejęcie pełnej kontroli w NetBrokers 

• Projekt inwestycyjny – instalacja do produkcji bioetanolu

• Zakupy akcji PKM Duda przez członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu (łącznie ok. 139 tys. akcji)
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Struktura akcjonariatu oraz ład korporacyjny

OFE PZU
14,1%

AIG PTE
5,3%

BZ WBK AIB 
5,3%

Pozostali
38,4%

Rodzina Duda, Rada 
Nadzorcza i Zarząd

23,3%

Julius Baer Int. Equity 
Fund
5,6%

Julius Baer Investment 
Management LLC

8,0%

Źródło: PKM Duda

Struktura akcjonariatu przed przyznaniem praw poboru

• 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

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

OFE PZU
14,1%

AIG PTE
5,3%

BZ WBK AIB 
5,3%

Pozostali
36,8%

Rodzina Duda, Rada 
Nadzorcza i Zarząd

24,9%

Julius Baer Int. Equity 
Fund
5,6%

Julius Baer Investment 
Management LLC

8,0%

Struktura akcjonariatu po przyznaniu praw poboru

Rodzina Duda, Zarząd i Rada Nadzorcza zamierzają objąć prawa poboru do Akcji serii G



9

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
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Z
a
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PKM Duda 

Hunter Wild 

Euro-Duda 

Meat Service

Polska
Wołowina 

Borys Ukraina ZORIA 

Makton 

Fedrus 

PKM Duda Distribution

NetBrokers 

Eurosmak

SpecjalizacjaSpecjalizacja Współpraca

ls
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PKM Duda - jedna z największych i najbardziej atrakcyjnych 
grup mięsnych w Polsce

Atrakcyjne pozycjonowanie

• Nr 3 na polskim rynku mięsa, ale:

• Specjalizacja w zakresie uboju – Nr 1

• Umocnienie pozycji w segmencie dystrybucji – Nr 1

• Atrakcyjny partner konsolidujący mniejsze podmioty

• Perspektywa dynamicznego wzrostu przychodów i 
zysków całej Grupy PKM Duda

Polski Koncern Mięsny Duda

Działalność: hodowla trzody chlewnej, ubój, rozbiór i 
konfekcja mięsa czerwonego, dystrybucja mięsa i 
wędlin.

Przychody 2005: 870 tys. zł, 
EBITDA 2005: 53,7 mln zł

Przychody 2006 P: 1 000 tys. zł, 
EBITDA 2006 P: 72 - 75 mln zł

Główni konkurenci

Sokołów S.A. (HK Ruokatalo, Danish Crown)

Działalność: produkcja mięsa i wędlin z mięsa czerwonego, 
produkcja karmy dla zwierząt domowych

Przychody 2005: 1 515 tys. zł

Animex Sp. z o.o. (Grupa Smithfield)

Działalność: produkcja mięsa i wędlin z mięsa czerwonego i 
białego, produkcja pasz

Przychody 2005: 2,1 mld zł
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Prognozy finansowe na 2006 r.

27,1
23,3

Zysk netto
w mln zł

2004 2005

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

Przychody ze sprzedaży 
w mln zł

533

870

2004 2005

328

2003

+63%

12,7

2003

+83%

+63%

+81%

• Przewidywane w IV kwartale br. 
zwiększanie wolumenu ubojów, dalszy 
wzrost eksportu, bardzo dobre wyniki w 
segmencie surowcowym oraz 
zwiększenie wpływu własnego zaplecza 
surowcowego na poziom generowanych 
marż, są w ocenie Zarządu czynnikami 
wskazującymi na przekroczenie prognoz 
finansowych

• Mając na uwadze powyższe, Zarząd 
Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA 
S.A. podjął decyzję o podwyższeniu 
wcześniej prezentowanych 
skonsolidowanych prognoz

• 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 
podwyższonych prognoz

1 000

72 - 75

48 - 50

2006 P**

Źródło: PKM Duda

49,0

2006P*

+16%

1 000

+15%

2006P
* Średnia arytmetyczna z przedziału prognozy

950 - 1 000

69 - 71

43 - 45

2006 P*

*  Pierwotna prognoza (raport bieżący 37/2006)

**  Nowa prognoza (raport bieżący 88/2006)
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Wyniki segmentów Grupy PKM Duda w okresie 
I-III kw. 2006 r.*

354
502

367

38835

21

0

300

600

900

1 200

I-III kw. 2005 I-III kw. 2006

produkcyjny dystrybucyjno-usługowy surowcowy
Źródło: PKM Duda 

Przychody ogółem segmentów 
Grupy PKM Duda (w mln zł)

756
912

Źródło: PKM Duda 

Produkcyjny

PKM DUDA

Polska Wołowina

Eurosmak

Borys Ukraina

Hunter Wild

20,0
30,0

5,7

8,2

-0,3

4,6

-10,0

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

I-III kw. 2005 I-III kw. 2006

produkcyjny dystrybucyjno-usługowy surowcowy

25,5

42,8
Wyniki netto segmentów 

Grupy PKM Duda (w mln zł)

Skład poszczególnych segmentów

Dystrybucyjno-
usługowy

Makton 

Fedrus

NetBrokers

Euro-Duda

PKM Duda Distribution

Meat Service

Surowcowy

Agro Duda

Agroprof 

PZZ Dystrybucja

Rolpol

Wizental

Bioenergia

Agrohop

ZORIA

* W celu zachowania porównywalności danych z rokiem 2005, wynik EBITDA i netto za 2006 rok został
skorygowany (powiększony o 4 332 tys. zł) o koszty programu menedżerskiego

Źródło: PKM Duda 
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produkcyjny dystrybucyjno-usługowy surowcowy

43,7

64,2
Wyniki EBITDA segmentów 
Grupy PKM Duda (w mln zł)
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Wykonanie prognoz PKM Duda po III kwartałach 2006 r.

Porównanie prognoz do wyników opublikowanych w raporcie za III kwartał 2006 r., sporządzonych wg MSR*

1 000

Przychody

757
75,7%

73,5

EBITDA

60,0 81,6%

49,0

Zysk netto

37,2 75,9%

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

• Zarząd PKM DUDA S.A., po dokonaniu oceny wyników uzyskanych przez Emitenta w III kwartale 2006 r., oraz w 
całym okresie od 01 stycznia 2006 r. do 30 września 2006 r. potwierdza, że prognoza przekazana do publicznej 
wiadomości w dniu 15 maja 2006 r. raportem bieżącym nr 37/2006 będzie przekroczona

• Zarząd Spółki nie widzi w chwili obecnej żadnych przesłanek wskazujących na zagrożenie wykonania 
podwyższonych prognoz, a wyniki na poziomie EBIDTA oraz zysku netto przemawiają za przekroczeniem 
zakładanych prognoz 

• Biorąc pod uwagę, iż dla wartości wyrażonych w układzie widełkowym przyjęto wartość uśrednioną, wykonanie 
wyników za III kwartał w stosunku do prognoz rocznych przedstawia się jak podano powyżej (w mln zł) 

* Podana na wykresach prognoza jest średnią przedziałów prognozy wyników na 2006 r.
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Ostatnio ogłoszone potencjalne akwizycje*

W dniu 28 listopada 2006 r. PKM DUDA podpisał umowę nabycia 100% udziałów w spółce Stół Polski 
Sp. z o.o. oraz w dniu 28 listopada 2006 r. list intencyjny dotyczący przejęcia działalności podmiotów: 

Zakłady Przemysłu Mięsnego Biernacki i Zakłady Mięsne Biernacki

Stół Polski Sp. z o.o.

Drugi największy dystrybutor mięsa i 
wędlin na terenie województwa 

mazowieckiego

Producent wędlin (marki premium)

Przychody w 2005 r.: 219 mln zł

ZPM i ZM Biernacki

ZPM Biernacki – ubój i rozbiór,  
krajowy lider w uboju wołowiny 

oraz produkcja wieprzowiny

ZM Biernacki – chłodnia i 
przechowalnictwo

Skonsolidowane przychody pro 
forma w 2005 r.: 275 mln zł

PKM Duda jest o krok od rozpoczęcia produkcji na Ukrainie 
(trwa proces negocjacyjny oraz due diligence)

– budowa silnej pozycji PKM Duda na nowym rynku

* Podstawowe informacje o potencjalnych akwizycjach – ZPM Biernacki, ZM Biernacki, Stół Polski, rynek ukraiński zamieszczono w prezentacji z dnia 29 listopada 2006 r.
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Nowe projekty inwestycyjne

• W dniu 11 grudnia 2006 r. PKM DUDA, w myśl umowy sprzedaży udziałów, nabył od ComArch 40% udziałów 
w NetBrokers

• W dniu 11 grudnia 2006 r. PKM Duda zawarł z Lurgi S.A. porozumienie w/s inwestycji w instalację do 
produkcji bioetanolu

Instalacja do produkcji 
bioetanolu z ziarna 

kukurydzy
(o wydajności 100 tys. ton 

bioetanolu rocznie)

Inwestycja wspólna z LURGI

Planowany poziom przychodów: 
ok. 300 mln zł

NetBrokers Sp. z o.o.

Przejęcie pełnej kontroli 

Internetowa platforma handlowa

Przychody w 2005 r.: 
41,1 mln zł

PKM Duda – rozwój organiczny oraz przez inwestycje 
- budowa wartości dla Akcjonariuszy
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Część 2
Przejęcie pełnej kontroli w NetBrokers
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Obszary działalności PKM Duda S.A. vs.
NetBrokers

Segment 
produkcyjny

Segment dystrybucyjno -
usługowy 

Segment 
surowcowy

Wieprzowina Dystrybucja mięsa i 
wędlin Produkcja roślinna

in
ie

 

Wołowina Przechowalnictwo i 
chłodnictwo

Hodowla zarodowa

O
b

e
cn

e
 l

b
iz

n
e
so

w
e

Dziczyzna Usługi rozbioru Tucz

Internetowa platforma 
handlowa

N
o

w
e
 l
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ie

b
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n
e
so

w
e

Przetwórstwo
marki premium

Przejęcie pełnej kontroli w 
NetBrokers pozwoli na 

bardzo dynamiczny rozwój 
platformy w przyszłości

Produkcja pasz

Biopaliwa i biogazownie*

* Linia biznesowa obejmuje produkcję biopaliw. Wyniki na sprzedaży upraw do produkcji biopaliw wykazywane są przez linię biznesową produkcja roślinna.  
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NetBrokers – podstawowe informacje

• Działalność w zakresie internetowego handlu towarami rolno-spożywczymi, która składa się z dwóch elementów:

– ogólnodostępnego serwisu informacyjnego

– kodowanej bazy danych ofert kupna i sprzedaży

• Działalność w zakresie handlu towarami rolno-spożywczymi usługowo i na własny rachunek:

– towarami rolnymi pochodzącymi z zapasów ARR i ARM (prowizje maklerskie na WGT)

– towarami rolnymi (import-eksport)

0,7
3,9

39,3

33,0

41,1

29,0

34,9

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

2001 2002 2003 2004 2005 I-III kw.
2005

I-III kw.
2005

Kraków

+25%

+20%

Przychody ogółem ze sprzedaży NetBrokers w latach 2003-2005
i okresie I-III kw. 2005 i 2006 r. w mln zł

Źródło: PKM Duda 
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NetBrokers – internetowa platforma handlowa

Zakres działalności

• Obecnie Internetowa Giełda NetBrokers jest największą w Polsce platformą skierowaną do firm działających na rynku rolno-spożywczym

• Zadaniem platformy internetowej jest dostarczanie informacji branżowych oraz oferowanie platformy umożliwiającej składanie ofert 

handlowych (transakcje bez korzystania pośredników)

• Źródło przychodów:

– usługi dostępu do internetowej tabeli ofert w formie comiesięcznego abonamentu

– przychody ze sprzedaży reklam umieszczanych na portalu www.netbrokers.pl

Użytkownicy platformy 

• Liczba użytkowników: obecnie zarejestrowanych jest ok. 3 500 użytkowników (branże: mięsna, zbożowa, owocowo-warzywna)

• Wartość sumy ofert kupna i sprzedaży w tabeli waha się od 180 do 220 mln zł (z czego 75% ofert stanowią oferty sprzedaży, a 25% 

oferty kupna)

• W 2004 r., we współpracy z ComArch, uruchomiono nową, bardziej wydajną funkcjonalnie wersję platformy, która pozwala na skrócenie 

czasu niezbędnemu użytkownikowi na przejrzenie ofert handlowych, jak i zmodyfikowanie treści własnych ofert z 20 do 3 minut

• W 2005 r. dokonano wymiany starych serwerów na nowe co zdecydowanie poprawiło wskaźniki bezawaryjności i wydajności całego 

systemu

NetBrokers – dążenie do bycia największą w Europie platformą skierowaną do firm działających na 
rynku rolno-spożywczym 
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NetBrokers – działalność handlowa towarami rolno-
spożywczymi

Zakres działalności

• NetBrokers jest akcjonariuszem Warszawskiej Giełdy Towarowej, prowadzącym działalność maklerską na rynku transakcji towarowych 

• Źródło przychodów:

– transakcje we własnym imieniu (zakup i odsprzedaż)

– transakcje w imieniu klientów (przychody z tytułu prowizji za usługi brokerskie)

• NetBrokers bierze udział w przetargach na towary rolne i zapasy ARM (przychody z prowizji maklerskich), globalny udział NetBrokers w 
zakupach towarów wyniósł: 10% (rynek zbożowy) i 35% (krajowy rynek mięsa)

• Z uwagi na akcesję Polski do UE obroty towarami na WGT spadły dość znacząco, z tego powodu NetBrokers zaangażowało się w 
większym stopniu w transakcje importu i eksportu wewnątrz i poza UE (transakcje na własny rachunek):

– import z Belgii i Holandii oraz Niemiec, Francji i Włoch (głównie elementy wieprzowe i drobiowe oraz tłuszcze mrożone) i sprzedaż
do krajowych zakładów przetwórstwa mięsnego i rozbieralni mięsa

– eksport (wewnątrz wspólnotowy) mięsa wołowego do Austrii, Holandii, czy Włoch oraz eksport poza wspólnotowy: półtusze i 
elementy wieprzowe do m.in. Rumunii, Chorwacji, Bułgarii 

Struktura przychodów ze sprzedaży NetBrokers w latach 2003-2005
i okresie I-III kw. 2006 r.
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NetBrokers – elastyczność prowadzonej działalności

Reakcja na uwarunkowania rynkowe

Z uwagi na kształtujące się tendencje kursów walutowych NetBrokers podjął działania w zakresie zwiększenia skali importu.

Struktura geograficzna przychodów ze sprzedaży NetBrokers 
w latach 2003-2005 i okresie I-III kw. 2006 r.

Kurs EUR/PLN i USD/PLN w okresie 01sty03-11gru06
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Dzięki elastyczności, dużej znajomości rynku i dobrym kontaktom biznesowym NetBrokers jest w stanie szybko 
dostosowywać się do uwarunkowań rynkowych oraz wykorzystywać możliwości arbitrażu
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NetBrokers – wyniki finansowe

EBIT (lata 2003-2005 i za okres I-III kw. 2005 i 2006 r.)* 
w mln zł

Wynik netto (lata 2003-2005 i za okres I-III kw. 2005 i 2006 r.) 
w mln zł

* Poziom EBITDA bliski poziomowi EBIT z uwagi na niską amortyzację (ok. 60 tys. zł w skali roku)
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• Poprawa wyników w 2005 r. i w okresie I-III kw. 2006 r. z uwagi na:

– zwiększenie skali działalności importowej

– selekcji stałej bazy krajowych kontrahentów handlowych

– poszerzanie bazy kontrahentów zagranicznych (w celu uniezależnienia się od wahań koniunktury na poszczególnych rynkach)

– rozwój eksportu poza wspólnotowego

• Poziom długu netto na koniec III kw. 2006 r.: -1,5 mln zł (gotówka netto)
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Warunki i harmonogram transakcji

• Zakup przez PKM DUDA S.A. 40% udziałów w spółce NetBrokers Sp. z o.o. od 
ComArch S.A.Przedmiot transakcji

• Wartość transakcji: 2 430 tys. zł

• Płatność: 14 dni od daty zawarcia umowy (gotówka)

Cena
i sposób rozliczenia

• Podpisanie umowy sprzedaży udziałów: 11 grudnia 2006
Harmonogram
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PKM Duda – rozwój organiczny oraz przez inwestycje 
- kryteria wyboru celu inwestycji

Kryterium wyboru celu inwestycji Spełnienie warunków w projekcie

• 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

• Warunek spełniony

• Warunek spełniony

• Warunek spełniony

• Nie ma zastosowania

• Warunek spełniony

• Warunek spełniony

• Warunek spełniony

• Nie ma zastosowania 

• Nie ma zastosowania 

• Nie ma zastosowania
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Cele i plany linii biznesowej – internetowa platforma handlowa

Cele strategiczne Plany rozwojowe Kluczowe czynniki sukcesu

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

• Wyłączny importer artykułów 
mięsnych na potrzeby PKM 
Duda

• Wzrost udziałów na obecnie 
obsługiwanych rynkach

• Efektywne wsparcie działań
eksportowych PKM Duda

• Pełnienie koordynatora działań
spółek wchodzących w skład 
grupy PKM Duda w zakresie 
handlu artykułami mięsnymi i 
innymi artykułami rolno-
spożywczymi

• Rozwój poprzez dalszą ekspansję
na rynkach polskim i 
zagranicznych

• Intensyfikacja działalności 
handlowej przez NetBrokers

• Powiększenie portfolio produktów 
w kierunku produktów wysoko 
marżowych

• Handel komponentami do 
produkcji biopaliw

• Poszerzenie oferty handlowej o 
wysokogatunkowe wędliny z 
importu

• Wprowadzenie narzędzi 
eliminujących ekspozycję
walutową

• Zwiększenie skali obrotów

• Zwiększenie dywersyfikacji 
bazy klientów 

• Zwiększenie marży handlowej

• Marża EBITDA > 5-6%
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Część 3
Projekt inwestycyjny – instalacja do produkcji bioetanolu
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Obszary działalności PKM Duda S.A. vs.
Produkcja bioetanolu

Segment 
produkcyjny

Segment dystrybucyjno -
usługowy 

Segment 
surowcowy

Wieprzowina Dystrybucja mięsa i 
wędlin Produkcja roślinna

in
ie

 

Wołowina Przechowalnictwo i 
chłodnictwo

Hodowla zarodowa

O
b

e
cn

e
 l

b
iz

n
e
so

w
e

Dziczyzna Usługi rozbioru Tucz

Internetowa platforma 
handlowa

N
o

w
e
 l

in
ie

b
iz

n
e
so

w
e

Przetwórstwo
marki premium Wejście w segment produkcji 

bioetanolu - Innowacyjne 
podejście PKM Duda do 
rynku zielonej energii 

i środowiska naturalnego

Produkcja pasz

Biopaliwa i biogazownie*

* Linia biznesowa obejmuje produkcję biopaliw. Wyniki na sprzedaży upraw do produkcji biopaliw wykazywane są przez linię biznesową produkcja roślinna.  
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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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Podsumowanie projektu

• na terenie południowo-zachodniej PolskiLokalizacja

• etanol – 100 tys. ton (126 mln l) rocznie

• DDGS – 101 tys. ton rocznie (wysokoskrobiowy produkt paszowy)
Produkcja

• kukurydza – zapotrzebowanie 330 tys. ton rocznieSurowiec

• styczeń 2007 r. – rozpoczęcie inwestycji

• wrzesień-październik 2008 r. – rozpoczęcie produkcji

Harmonogram 
inwestycji

• wartość inwestycji zostanie oszacowana po Pre-Engineering Package [PEP] dla instalacji 
bioetanolu wraz z określeniem szczegółów dotyczących inwestycji

Nakłady 
inwestycyjne

Szacowane wyniki 
finansowe • przychody – ok. 294 mln zł rocznie
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Geneza i koncepcja projektu

Przesłanki podjęcia 
decyzji o realizacji 

projektu

• Bioetanol – paliwo odnawialne otrzymywane z płodów rolnych

• Rosnąca świadomość ekologiczna społeczeństwa stymuluje wzrost zainteresowania 
paliwami z dodatkiem etanlolu:

• paliwa z dodatkiem etanolu wpływają na redukcję emisji szkodliwych spalin

• wysoka zawartość tlenu w etanolu (ok. 30%) obniża poziom tlenku węgla w 
spalinach – znacznie skuteczniej niż utleniacze stosowane jako dodatki do benzyn

• Przyjęta przez Unię Europejską Dyrektywa 2003/30/WE zakłada, że w roku 2010 w 
krajach UE minimalny udział biokomponentów w benzynie i oleju napędowym będzie 
wynosił 5,75%

• Przy powyższym założeniu zapotrzebowanie na bioetanol w Polsce powinno w 2010 r. 
wynieść ok. 1 200 tys. ton 

Koncepcja projektu

• Zdecydowano się na produkcję bioetanolu, ponieważ dostępność potrzebnych surowców 
jest znacznie większa niż dostępność rzepaku do produkcji bioestrów

• Dokonano wyboru surowca do produkcji – kukurydzy. Podstawowym produktem do 
produkcji bioetanolu w USA jest kukurydza

• Kukurydza – dostępność surowca w Polsce i stale rosnące plony

• Zapewnienie zbytu na pozostałe płody rolne hodowców trzody chlewnej

• Lurgi - dostawca technologii (doświadczenie na rynku amerykańskim w zakresie instalacji 
do produkcji biopaliw)
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Produkcja biopaliw – kryteria wyboru surowca
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cukru
Roślina

Źródło: PKM Duda 

• Kukurydza charakteryzuje się największą wydajnością produkcji etanolu z tony surowca

• Wyższa wydajność produkcji etanolu z 1 ha w przypadku buraka cukrowego, przy jednoczesnej niższej wydajności z 1 tony surowca oznacza, że dla 

uzyskania 1 tony spirytusu trzeba zużyć więcej surówki (co oznacza większe zapotrzebowanie na surowiec i energię oraz wyższe koszty transportu)

• Produkcja etanolu z kukurydzy prowadzona w technologii bezściekowej (w przeciwieństwie do roślin okopowych)

• Za wyborem kukurydzy ponadto przemawia:

– możliwość uprawy kukurydzy w monokulturze, przy zastosowaniu uproszczeń uprawowych

– możliwość pełnego zagospodarowania ziarna pofermentacyjnego na cele produkcji zwierzęcej

– stała tendencja wzrostu areału upraw i wydajności z hektara (zastosowanie nowoczesnych odmian pod kątem produkcji biopaliw dających 

możliwość zwiększenia wydajności plonów w Polsce z obecnie 6,1 tony/ha do 14 ton/ha)

– stabilna cena kukurydzy na światowych rynkach w ciągu ostatnich 5 lat (w Polsce ceny kukurydzy spadły po akcesji do UE)
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Przesłanki wyboru lokalizacji zakładu

• Kryteria wyboru lokalizacji (południowo-zachodnia Polska):

– możliwość pozyskania kukurydzy (lokalni plantatorzy), co ma znaczny wpływ na płynność dostaw oraz koszty surowca (kukurydza 

stanowi ok. ¾ wszystkich kosztów)

– dogodna infrastruktura transportowa z uwagi na dostawy surowca i odbiór produktów (sieć drogowa – bliskość autostrad, 

dostępność bocznic kolejowych)

– wielkość działki pozwalająca na budowę instalacji o złożonych parametrach i dostęp do niezbędnych mediów oraz potencjał

rozbudowy zakładu

• Południowo-zachodnia Polska jest obszarem o historycznie ukształtowanej wysokiej kulturze rolnej, 

co daje podstawę do zorganizowania efektywnego systemu dostaw kukurydzy i zapewnienia popytu 

na ziarno pogorzelniane DDGS (dodatek do pasz dla zwierząt)

• Sprzyjające środowisko naturalne (płaskie ukształtowanie ternu i znaczny stopień melioracji gruntów 

przekładają się na wysokie plony w tym rejonie kraju)

• Uprawa kukurydzy w woj. opolskim, wielkopolskim, dolnośląskim oraz lubuskim stanowi ponad 

połowę areału upraw kukurydzy w Polsce, a przy zakładanym zużyciu kukurydzy (330 tys. ton) 

Zakład będzie wymagał dostaw z areału o powierzchni ok. 54 tys. ha

• W razie potrzeb dostawy surowca mogą być uzupełnione z importu (Czechy, Węgry, Słowacja i 

Ukraina)
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Lurgi – dostawca technologii

• Ogólnoświatowy dostawca technologii do budowy instalacji przemysłowych dla przemysłu 
rafineryjnego, petrochemicznego i chemicznego, gazowego

• Nowatorska myśl techniczna oraz wieloletnie doświadczenie

• Potwierdzenie kompetencji w licznych zakładach produkcyjnych zlokalizowanych w USA, 
gdzie przetwórstwo kukurydzy na bioetanol ma wieloletnią tradycję (w 2001 r. 
wyprodukowano 8 mld litrów bioetanolu na rynku amerykańskim)

• Wybraną do zastosowania technologię Lurgi charakteryzują:

• wysoki wskaźnik opłacalności produkcji

• wysoka jakość wytwarzanego etanolu

• przyjazna dla środowiska produkcja bezściekowa

• możliwość całkowitego wykorzystania wszystkich składników procesu 
produkcyjnego

• wysokie wykorzystanie zdolności produkcyjnych (minimum 333 dni w roku)

• niskie zużycie energii

• doświadczenie na rynku polskim: PKN Orlen i inne instalacje w Polsce (Rafineria 
Jasło, Lotos, Rafineria Jedlicze, Rafineria Czechowice, Rafineria Nafty Glimar)
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Technologia produkcji bioetanolu

• Licencja i technologia wraz projektem technicznym uwzględniającym ukształtowanie działki zostaną dostarczone przez Lurgi.

• Obecnie Lurgi wykonuje studium wstępnych usług inżynierskich w celu umożliwienia uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych i pozwoleń

podczas wstępnej fazy procesu budowlanego. 

Schemat procesu wytwarzania bioetanolu z ziaren kukurydzy• Technologia oferowana przez LURGI uwzględnia specjalne 

wymagania odnośnie użycia ziarna jako surowca (wsadu 

surowcowego) poprzez zastosowanie ciągłego trybu skraplania 

(wprowadzania w stan ciekły) i wstępnego scukrzania połączonego z 

półciągłą fermentacją. Wstępne scukrzanie skrobi umożliwia 

równoczesne scukrzanie podczas procesu fermentacji, co obniża 

potencjał infekcji i wzrostu bakterii oraz służy stabilizacji warunków 

dla metabolizmu drożdży.

• Przetwarzanie cieczy pofermentacyjnej, jak również koncentracja 

wywaru gorzelniczego, są realizowane w umiarkowanych warunkach 

temperaturowych. Pozwala to na zmniejszenie zanieczyszczenia 

białek połączone z oszczędnością wykorzystania energii.

• Dla celów suszenia DDGS zastosowano specjalnie zaprojektowane 

suszarki, co ma na celu zmniejszenie emisji substancji 

zapachowych, dostarczenie oparów w celach wtórnego ogrzewania i 

uzyskanie wysokiej jakości DDGS.
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Analiza rynku i działania marketingowe

• Uwzględniając wzrost minimalnego udziału biokomponentów w paliwach ciekłych (zgodnie z Dyrektywą
2003/30/WE) oraz spodziewany jest wzrost zużycia etanolu z ok. 400 tys. ton w 2005 r. do ok. 1 200 
tys. ton w 2010 r.

• Negocjacje z zagranicznymi odbiorcami, deklarującymi chęć kupna znacznych ilości bioetanolu

• Produkt uboczny DDGS będzie oferowany właścicielom dużych stad hodowlanych oraz mieszalniom 
pasz – przewidywane jest podpisanie długoterminowych umów na odbiór DDGS 

• Własne mieszalnie pasz – pozyskanie taniego, wysokoskrobiowego surowca do produkcji pasz przez 
PKM Duda

Wielkość konsumpcji bioetanolu w Polsce

+200%

1,2 mln ton

0,4 mln ton

2010P2005
Źródło: Komisja Europejska
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Harmonogram projektu

• Wstępny wybór lokalizacji Zakładu

• Wybór technologii produkcji

• Zlecenie opracowania przez dostawcę technologii studium wstępnych usług inżynierskich w celu uzyskania 
niezbędnych decyzji administracyjnych i pozwoleń podczas wstępnej fazy procesu budowlanego

listopad - grudzień
2006 r.Etap I

• Wystąpienie o uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospo-da-rowania terenu

• Zlecenie przygotowania Raportu Oddziaływania Przedsięwzięcia na Środowisko w oparciu o koncepcję
wstępną Zakładu

styczeń – luty 
2007 r.Etap II

• Uzyskanie pozwolenia na budowę

• Podpisanie kontraktu na sprzedaż bioetanolu

styczeń – marzec 
2007 r.Etap III

• Podpisanie umowy kredytowej

• Podpisanie umów na dostawę urządzeń technologicznych
luty – marzec 

2007 r.Etap IV

• Prowadzenie prac budowlanych, montażowych i instalacyjnych

• Podpisanie umów na dostawy kukurydzy

• Podpisanie umów na dostawy pozostałych surowców i komponentów do produkcji

• Podpisanie umów na odbiór granulatu DDGS

kwiecień 2007 r. –
lipiec 2008 r.Etap V

• Odbiory specjalistyczne oraz uzyskanie decyzji władz administracyjnych o zezwoleniu na eksploatację
Zakładu

• Rozruch Zakładu

• Rozpoczęcie produkcji bioetanolu paliwowego

lipiec – wrzesień
2008 r.Etap VI

wrzesień –
październik

2008 r.

• Zakończenie procesu inwestycyjnego

• Produkcja bioetanolu paliwowego zgodnie z założeniami dostawcy technologii i licencji
Etap VII
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Opis zawartych umów

Porozumienie pomiędzy PKM Duda S.A. a Lurgi S.A. (11/12/2006)

• PKM Duda zadeklarował zainteresowanie inwestycją w instalację do produkcji bioetanolu z ziarna kukurydzy, o wydajności 100 tys. 
ton rocznie.

• Lurgi jest zainteresowany realizacją takich usług wykonawczych na rzecz PKM Duda, a zainteresowane strony zawarły już odrębną
umowę (poniżej), na mocy której Lurgi udziela wsparcia PKM Duda w niektórych wstępnych działaniach w zakresie planowania.

• PKM Duda będzie odpowiadał: za nabycie terenu, dostawy surowców, wprowadzenia produktu na rynek, pozwolenia urzędowe, 
logistykę oraz inne typowe elementy wymagane do realizacji i eksploatacji inwestycji.

• Budżet na licencję, projekt bazowy, techniczny, kompletację dostaw oraz budowę zostanie opracowany przez Lurgi.

• Strony deklarują wolę powołania spółki inwestycyjnej (dalej „Spółki”), której kapitał udział Lurgi wynosić będzie 10%, a udział PKM 
Duda 90%.

• Możliwość wejścia kapitałowego kluczowego odbiorcy bioetanolu.

• Porozumienie obowiązuje na okres do momentu powstania Spółki, ale nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy.

Umowa: zestaw wstępnych usług inżynierskich dla instalacji 
bioetanolu w Polsce (11/12/2006)

• Lurgi przeprowadzi studium wstępnych usług inżynierskich w celu umożliwienia PKM Duda uzyskania niezbędnych decyzji 
administracyjnych i pozwoleń podczas wstępnej fazy procesu budowlanego, jak również finansowania prac konstrukcyjnych instalacji 
do produkcji bioetanolu w Polsce.

• Instalacja do produkcji bioetanolu (na terenie Polski) ma być instalacją pracującą w trybie pracy ciągłej na bazie kukurydzy. Prace 
inżynierskie oparte będą o ściśle sprecyzowane żądania PKM Duda, wymagania ze strony stosownych władz i warunki lokalne miejsca 
montażu instalacji.

• Technologia oferowana przez firmę Lurgi uwzględnia użycia ziarna jako surowca poprzez zastosowanie ciągłego trybu pracy 
skraplania i wstępnego scukrzania połączonego z półciągłą fermentacją. 
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Cele i plany linii biznesowej – biopaliwa i biogazownie

Cele strategiczne Plany rozwojowe Kluczowe czynniki sukcesu

• Osiągnięcie efektów skali

• Optymalne wykorzystanie mocy 
produkcyjnych

• Zwiększanie eksportu

• Dalsza rozbudowa zakładów

• Maksymalizacja marż poprzez 
sprzedaż do najbardziej 
perspektywicznych klientów

• Wprowadzanie innowacyjnych 
technologii produkcji mających 
na celu budowę marż

• Aktywna kooperacja z rolnikami 
(hodowcami) współpracującymi 
z PKM Duda

• Optymalizacja procesów 
logistycznych w celu 
minimalizacji zapasów

• Wykorzystanie produktów 
DDGS do produkcji pasz

• Wprowadzenie narzędzi 
eliminujących ekspozycję
walutową

• Zapewnienie długoletnich umów 
z dostawcami kukurydzy oraz 
odbiorcami DDGS

• Zwiększenie kontraktacji na 
pozyskanie surowca

• Wzrost sprzedaży ilościowej

• Zwiększenie marży przerobowej

• Marża EBITDA > 30-35%

• Szybkie osiągnięcie 
zakładanego wykorzystania 
mocy produkcyjnych bioetanolu
(100 tys. ton rocznie)

• Wykorzystanie mocy 
produkcyjnych > 95-100%

• Utrzymywanie zapasów na 
niskim poziomie
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PKM Duda – rozwój organiczny oraz przez inwestycje 
- kryteria wyboru celu inwestycji

Kryterium wyboru celu inwestycji Spełnienie warunków w projekcie

• 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

• Warunek spełniony

• Warunek spełniony

• Nie ma zastosowania

• Warunek spełniony

• Warunek spełniony

• Warunek spełniony

• Warunek spełniony

• Nie ma zastosowania

• Nie ma zastosowania 

• Wymagana na dalszym etapie projektu
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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 • Dzień prawa poboru to 8 grudnia

Uchwała NWZA

• W dniu 7 listopada 2006 r. NWZA PKM Duda S.A. podjęło uchwałę w sprawie 
emisji akcji serii G. Cena emisyjna została ustalona przez Radę Nadzorczą na 
3 zł.

Notowania
• Prawa poboru, Prawa do akcji  

• Akcje na GPW

Wielkość Oferty • Liczba nowych akcji: 48 200 000

Oferujący / Doradca 
finansowy

• Dom Maklerski IDM S.A. (oferujący)

• IPOPEMA Securities S.A. (doradca finansowy)

Prospekt emisyjny Akcji serii G PKM Duda S.A. został złożony do Komisji Nadzoru Finansowego 

w dniu 7 grudnia 2006 r.
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 zł

27,5 mln zł

Przejęcia firm w segmencie dystrybucji mięsa i wędlin

- Stół Polski

50-60 mln złFermy trzody chlewnej Polsce

295 - 380 mln złRazem

95-130 mln zł

< 95 mln zł

Przejęcia przedsiębiorstw o profilu działalności 

zbliżonym do PKM Duda (wołowina i wieprzowina) -

alternatywne rozmowy z dwoma kolejnymi podmiotami

- ZPM i ZM Biernacki

Szacowana wartośćCel inwestycji

Przej

P
o

ls
k
a

Z
a
g

ra
n

ic
a

* Przewidywane zaangażowanie środków własnych przypadających na PKM Duda
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PKM Duda – rozwój organiczny oraz przez inwestycje 
– budowa wartości dla Akcjonariuszy

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.

66 190

601 525

1 301

723

723

0

200
400

600
800

1 000

1 200
1 400

1 600

IPO 2003 2004 2005 2006* 2006**

Kapitalizacja Teoretyczna wartość praw do akcji 

1 446

w tys. zł

Obliczenia na podstawie średniejważonej liczby akcji PKM Duda i kursu akcji na koniec okresu.
* Kapitalizacja na 08 grudnia 2006 r.
** Kapitalizacja na 11 grudnia 2006 r. przy założeniu objęcia wszystkich akcji serii G oraz ceny emisyjnej 3 zł. 
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Załączniki

Władze PKM Duda S.A.
Dane finansowe
Oświadczenie
Dane teleadresowe



45

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 

Członek Rady Nadzorczej: Maciej Zientara
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Wyniki finansowe

tys. zł 2005 I poł. 2006 I-III kw. 2005 I-III kw. 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%

757 138 

662 981

12,4%

29 908

34 729

29 520

3,9%

17 552

2 006

45 066

6,0%

6 814

6 937

44 943

7 343

37 200

4,9%

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%

630 032 

549 178

12,8%

36 901

25 609

18 344

2,9%

13 187

1 941

25 590

4,1%

3 754

9 053

24 291

4 277

21 123

3,4%

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

BILANS

tys. zł

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

530 380

312 276

218 104

60 533

118 565

530 380

235 288

1 864

109 256

167 318

16 654

2005 I poł. 2006 I-III kw. 2005 I-III kw. 2006

444 873

262 670

182 203

49 771

89 847

444 873

209 825

1 152

99 888

124 862

9 146

546 687

316 288

230 399

64 884

123 093

546 687

257 678

692

98 746

173 589

15 982

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

• Niniejszy dokument na temat potencjalnych celów inwestycyjnych PKM Duda został przygotowany przez PKM Duda („Spółka”). 

• Niniejszy dokument zawiera prezentację jedynie kluczowych elementów inwestycji oraz podstawowych inwestycji związanych z celami
inwestycyjnymi. Niniejszy dokument nie przedstawia pełnego ani wyczerpującego obrazu potencjalnych celów inwestycyjnych, jak 
również pozycji i perspektyw Spółki. Niniejszy dokument, oraz związane z nim slajdy oraz ich opisy mogą zawierać twierdzenia 
odnoszące się do przyszłości. Stwierdzenia dotyczące przyszłości nie stanowią gwarancji spełnienia się przewidywań co do 
przyszłych osiągnięć i wiążą się z ryzykiem oraz niepewnością, a faktyczna sytuacja finansowa Grupy PKM Duda w przyszłości może 
znacząco różnić się od oczekiwań wyrażonych lub domniemanych w powyższych stwierdzeniach dotyczących przyszłości. 

• Spółka przekazuje posiadany obraz potencjalnych celów inwestycyjnych, sporządzony zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu, z 
zastrzeżeniem, że nie jest możliwe podanie pełnej informacji na temat sprawozdań finansowych oraz danych operacyjnych 
potencjalnych celów inwestycyjnych. Realizacja transakcji, o których mowa w niniejszym dokumencie uzależniona jest od spełnienia 
szeregu warunków, które mogą nie zostać spełnione. 

• W odniesieniu do wyczerpującego charakteru lub rzetelności informacji przedstawianych w niniejszym dokumencie nie mogą być
udzielone żadne zapewnienia ani oświadczenia. Spółka nie ponosi odpowiedzialności z jakiegokolwiek powodu wynikającego z 
dowolnego wykorzystania niniejszego dokumentu. Niniejszy dokument został sporządzony wyłącznie w celach informacyjnych i 
promocyjnych oraz nie stanowi oferty kupna bądź sprzedaży ani oferty mającej na celu pozyskanie oferty lub sprzedaży 
jakichkolwiek papierów wartościowych, bądź instrumentów finansowych lub uczestnictwa w jakimkolwiek przedsięwzięciu 
handlowym. Niniejszy dokument nie stanowi oferty ani zaproszenia do dokonania zakupu bądź zapisu na jakiekolwiek papiery 
wartościowe w dowolnej jurysdykcji i żadne postanowienia w nim zawarte nie mogą stanowić podstawy żadnej umowy, 
zobowiązania lub decyzji inwestycyjnej, ani też nie należy na nim polegać w związku z jakąkolwiek umową, zobowiązaniem lub 
decyzją inwestycyjną.  
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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) 22 319 94 00 

www.pkmduda.pl


	Plan prezentacji
	Czêœæ 1Informacje ogólne o PKM Duda S.A.
	PKM Duda – historia sukcesu
	PKM Duda – budowa wartoœci dla Akcjonariuszy
	Istotne wydarzenia w otoczeniu PKM Duda od 30 wrzeœnia 2006 r.
	Struktura akcjonariatu oraz ³ad korporacyjny
	PKM Duda - kontrola nad wszystkimi segmentami ³añcucha wartoœci w bran¿y miêsnej
	PKM Duda - jedna z najwiêkszych i najbardziej atrakcyjnych grup miêsnych w Polsce
	Prognozy finansowe na 2006 r.
	Wyniki segmentów Grupy PKM Duda w okresie I-III kw. 2006 r.*
	Wykonanie prognoz PKM Duda po III kwarta³ach 2006 r.
	Ostatnio og³oszone potencjalne akwizycje*
	Nowe projekty inwestycyjne
	Czêœæ 2Przejêcie pe³nej kontroli w NetBrokers
	Obszary dzia³alnoœci PKM Duda S.A. vs.NetBrokers
	NetBrokers – podstawowe informacje
	NetBrokers – internetowa platforma handlowa
	NetBrokers – dzia³alnoœæ handlowa towarami rolno-spo¿ywczymi
	NetBrokers – elastycznoœæ prowadzonej dzia³alnoœci
	NetBrokers – wyniki finansowe
	PKM Duda – rozwój organiczny oraz przez inwestycje - kryteria wyboru celu inwestycji
	Cele i plany linii biznesowej – internetowa platforma handlowa
	Czêœæ 3Projekt inwestycyjny – instalacja do produkcji bioetanolu
	Obszary dzia³alnoœci PKM Duda S.A. vs.Produkcja bioetanolu
	Innowacyjne podejœcie PKM Duda do rynku zielonej energii i œrodowiska naturalnego
	Podsumowanie projektu
	Geneza i koncepcja projektu
	Produkcja biopaliw – kryteria wyboru surowca
	Przes³anki wyboru lokalizacji zak³adu
	Lurgi – dostawca technologii
	Technologia produkcji bioetanolu
	Analiza rynku i dzia³ania marketingowe
	Harmonogram projektu
	Opis zawartych umów
	Cele i plany linii biznesowej – biopaliwa i biogazownie
	PKM Duda – rozwój organiczny oraz przez inwestycje - kryteria wyboru celu inwestycji
	Czêœæ 4Emisja akcji z prawem poboru
	Warunki emisji akcji z prawem poboru dla dotychczasowych Akcjonariuszy
	Planowane cele inwestycji
	PKM Duda – rozwój organiczny oraz przez inwestycje – budowa wartoœci dla Akcjonariuszy
	Za³¹cznikiW³adze PKM Duda S.A.Dane finansoweOœwiadczenieDane teleadresowe
	Oœwiadczenie

