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Plan prezentacji

I. Wyniki finansowe I-IV kw. 2006 r. i wykonanie prognoz

II. Emisja akcji z prawem poboru

Załączniki



4

Część 1
Wyniki finansowe I-IV kw. 2006 r. i wykonanie prognoz 
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Przychody skonsolidowane PKM Duda

Przychody (w mln zł)

870

I-IV kw. 
2005

1 041

I-IV kw. 
2006

+20%

Kwartalne skonsolidowane przychody ze sprzedaŜy 
PKM Duda w latach 2003–2006 (w mln zł)

Źródło: PKM Duda 

� Pełna konsolidacja 
przychodów włączonych 
do PKM DUDA spółek w 
2005 i w 2006 roku 

� Sporządzanie 
sprawozdań finansowych 
zgodnie z MSR

� Wzrost liczby dokonywanych ubojów

� Efektywne wykorzystanie wahań cen Ŝywca

� Dalsze zwiększanie udziału w dostawach surowca z własnego zaplecza do 
zakładu w Grąbkowie

� Wzrost przychodów eksportowych – motor rozwoju sprzedaŜy

� Dalszy dynamiczny wzrost sprzedaŜy wołowiny na eksport

� Umacnianie się pozycji rynkowej CM Makton

� SprzedaŜ plonów po atrakcyjnych cenach

Przychody eksportowe 
(w mln zł)

133

I-IV kw. 
2005

199

I-IV kw. 
2006

+50%

W IV kw. 2006 r. PKM Duda odnotował rekordowe przychody ze sprzedaŜy
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Skonsolidowane wyniki finansowe PKM Duda

EBITDA (w mln zł)

53,7

I-IV kw. 
2005

83,7

I-IV kw. 
2006

+55%

Źródło: PKM Duda 

� Konieczność
ponoszenia kosztów 
programu 
managerskiego 
nawet jeśli nie 
będzie on wykonany 
(ok. 6 mln zł w skali 
roku)

� Koszty przejęć i 
integracji Spółek z 
Grupy

EBIT (w mln zł)

38,7

63,5

+64%

Zysk netto (w mln zł)

27,1

50,4+86%

� Uzyskanie 15% udziału w dostawach własnego surowca do zakładu w Grąbkowie –
przejęcie kolejnej marŜy w łańcuchu wartości budowanej przez PKM Duda S.A.

� Zwiększenie udziału mięsa w elementach w strukturze przychodów 

� Poprawa marŜ na działalności rozbiorowej spowodowana obniŜeniem cen surowca i 
realizacją kontraktów eksportowych

� Wzrost zysków linii biznesowej – produkcja roślinna

� Uzyskiwanie atrakcyjnych marŜ przez linię biznesową – wołowina oraz dziczyzna

� Ponoszenie kosztów rozpoczęcia działalności na rynku ukraińskim

� Wahania kursów walut

I-IV kw. 
2005

I-IV kw. 
2006

I-IV kw. 
2005

I-IV kw. 
2006

IV kwartał 2006 r. był kolejnym bardzo udanym okresem w historii 
Grupy Kapitałowej Polskiego Koncernu Mięsnego Duda S.A.
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Wykonanie prognoz PKM Duda

Porównanie prognoz do wyników opublikowanych w raporcie za I-IV kw. 2006 r., sporządzonych wg MSR

• Biorąc pod uwagę, iŜ dla wartości wyraŜonych w układzie widełkowym przyjęto wartość uśrednioną, wykonanie 
wyników za I-IV kw. 2006 w stosunku do prognoz rocznych przedstawia się jak podano powyŜej (w mln zł) 

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

1 041

Przychody

1 000

104%
83,1

EBITDA

73,5
113%

49,0

Zysk netto

50,4
103%

Prognoza finansowa na 2006 r. – uśrednione wartości Wykonanie prognozy finansowej na 2006 r.
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Wyniki segmentów Grupy PKM Duda w okresie 
I-IV kw. 2006 r.*

477 544
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Źródło: PKM Duda 

Źródło: PKM Duda 

� Produkcyjny
PKM DUDA

Polska Wołowina

Borys Ukraina

Hunter Wild

Źródło: PKM Duda 
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32,7

57,9

Wyniki netto segmentów 
Grupy PKM Duda (w mln zł)

Skład poszczególnych segmentów

� Dystrybucyjno-
usługowy
Makton 

Fedrus

Eurosmak 

NetBrokers

Euro-Duda

PKM Duda Distribution

Meat Service

� Surowcowy
Agro Duda

Agroprof 

PZZ Dystrybucja

Rolpol

Wizental

Bioenergia

Agrohop

ZORIA

PBI

37,6

63,3

13,6

16,0

9,4

8,1

0,0

20,0
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60,0

80,0

100,0

I-IV kw. 2005 I-IV kw. 2006

produkcyjny dystrybucyjno-usługowy surowcowy

Przychody ogółem segmentów 
Grupy PKM Duda (w mln zł)

1 057
1 250

59,3

88,7
Wyniki EBITDA segmentów 
Grupy PKM Duda (w mln zł)

* W celu zachowania porównywalności danych z rokiem 2005, wynik EBITDA i netto za 2006 rok został
skorygowany (powiększony o 5 776 tys. zł) o koszty programu menedŜerskiego
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Segment produkcyjny

624

715

2005 2006

• Wzrost liczby dokonywanych ubojów  
• Zwiększenie udziału mięsa konfekcjonowanego w 
strukturze przychodów

• Realizacja kontraktów na dostawy mięsa do Korei 
Południowej, Chin, Białorusi, Kazachstanu, jak 
równieŜ na inne rynki

• Znaczny wzrost dostaw na rynek unijny (wołowina, 
wieprzowina, dziczyzna)

• Działania słuŜb kontrolujących sektor uboju mięsa w 
Polsce mające na celu ograniczenie szarej strefy i 
nieuczciwej konkurencji

• oferty o kolejny Hunter Wild – poszerzenie wysoko-
marŜowy produkt niszowy

• Polska Wołowina – wzrost rentowności na podstawie 
nowych kontraktów eksportowych

Sytuacja w I-IV kw. 2006 r. Dane dotyczące segmentu

Ceny półtusz wieprzowych kl. R 
w zł za kg*

Wielkość uboju trzody chlewnej w zakładzie w 
Grąbkowie w tys. sztuk

Źródło: PKM Duda 

* Cena skupu.

+15%
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Segment dystrybucyjno-usługowy

• Dalsze dynamiczne zwiększanie sprzedaŜy, 
osiągnięcie pozycji lidera i docelowego poziomu 
marŜy przez oddział w Krakowie 

• Wykorzystanie silnej pozycji przetargowej 
wobec dostawców i odbiorców

• W pełni widoczne efekty wdroŜenia nowych 
technik sprzedaŜowych w Fedrus – dynamicznie 
rosnąca sprzedaŜ

• Rozpoczęcie dostaw dla segmentu HORECA

• Powiększenie portfolio produktów w kierunku 
produktów wysoko marŜowych

• Koszty związane z przejęciami i integracją
nowoprzyłączanych podmiotów

• Wpływ środków z dotacji SAPARD  

• Zintensyfikowanie działalności handlowej 
NetBrokers – import określonych asortymentów 
mięsnych w celu uzupełnienia oferty PKM Duda

• PKM Duda Distribution GmbH– przejęcie 
kanałów dystrybucji i intensyfikacja sprzedaŜy 
produktów PKM Duda na rynkach UE

• WdroŜenie nowego systemu IT segmencie 
dystrybucyjnym

Dane dotyczące Grupy MaktonSytuacja w I-IV kw. 2006 r.

Udział Grupy Makton w krajowym rynku dystrybucji tradycyjnej 
mięsa czerwonego i jego przetworów w Polsce za 12 miesięcy 

(do 30 września 2006 roku, w %)

15,7 %

8,1 %

6,1 %
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Segment surowcowy

• Dalsze zwiększanie udziału w dostawach 
surowca z własnego zaplecza do zakładu w 
Grąbkowie - poprawa jakości i wydajności 
surowca oraz przejęcie kolejnego poziomu 
marŜ w łańcuchu wartości budowanej przez 
PKM Duda S.A.

• Stopniowe uniezaleŜnienie się od podaŜy 
surowca na wolnym rynku – eliminacja zakupu 
tuczników o nie satysfakcjonującej jakości lub 
znaczne obniŜenie cen zakupu

• Znaczny wzrost cen płodów rolnych wywołany 
suszą i sprzedaŜ plonów po atrakcyjnych 
cenach

• Zwiększenie wydajności w spółkach rolnych 

• Zmiana struktury produkcji roślinnej pod kątem 
upraw do produkcji biopaliw

• Modernizacja nowo przejętej fermy

• Uzyskanie zintegrowanych pozwoleń na 
prowadzenie działalności hodowlanej

• Organizacja centralnego zakupu pasz i 
urządzeń dla współpracujących z PKM Duda 
rolników i program „Hodowca roku”

Dane dotyczące segmentu

Źródło: ARR, styczeń 2006 Źródło: ARR, styczeń 2006

Źródło: ARR, styczeń 2006

Sytuacja w I-IV kw. 2006 r.

Źródło: ARR, styczeń 2006
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Istotne wydarzenia w otoczeniu PKM Duda 
od 31 grudnia 2006 r.

• Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. zajął drugie miejsce w ósmej edycji rankingu "Giełdowa Spółka Roku 2006", w którym 
zespół doradców inwestycyjnych, maklerów i analityków giełdowych oceniał blisko 280 spółek publicznych. Na uwagę zasługuje 
fakt, Ŝe w opinii analityków palma pierwszeństwa przypadła PKM DUDA

• Maciej Duda – Prezes Zarządu Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA S.A. został zwycięzcą konkursu Wielkopolski 
Gospodarczo-Samorządowy HIT 2006, otrzymując jako pierwszy w historii tego konkursu tytuł Złoty HIT 2006. Kapituła 
konkursu doceniła wybitne osiągnięcia menedŜerskie i znakomitą promocję polskiej Ŝywności w skali globalnej. Jest to kolejny 
wyraz uznania dla zdolności menedŜerskich Pana Macieja Dudy. W listopadzie ubiegłego roku otrzymał On tytuł Przedsiębiorcy 
Roku w prestiŜowym konkursie organizowanym przez międzynarodowy koncern Ernst&Young

• PKM Duda w dniu 7 lutego 2007 r. otrzymał decyzję wydaną przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
wyraŜającą zgodę na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez PKM DUDA S.A. kontroli nad spółką Stół Polski. 
W/w zgoda Prezesa UOKiK stanowiła jeden z warunków zawieszających zawartej w dniu 28 listopada umowy sprzedaŜy 100% 
udziałów w spółce Stół Polski 

• W związku działaniami rządu polskiego zmierzającymi do likwidowania nadwyŜki Ŝywca wieprzowego na rynku, zostały 
rozstrzygnięte przetargi na skup trzody chlewnej w ramach zwiększania zasobów gospodarczych przez Agencję
Rezerw Materiałowych. Polski Koncern Mięsny DUDA jest jednym z podmiotów, który został wybrany do realizacji skupu w 
ramach przetargów. Skup trzody chlewnej w ramach zwiększania zasobów gospodarczych powinien przyczynić się do większej 
stabilizacji na rynku Ŝywca wieprzowego w kraju. Ponadto przeprowadzanie go przez Polski Koncern Mięsny DUDA wpłynie 
pozytywnie na przychody i zyski Emitenta dzięki uzyskaniu dodatkowych przychodów z tytułu skupu oraz przechowalnictwa na 
rzecz Agencji Rezerw Materiałowych 

• Dnia 14 lutego 2007 roku został zniesiony ukraiński zakaz importu polskich produkty pochodzenia mięsnego. Zniesienie 
zakazu dotyczy 23 polskich zakładów mięsnych, w tym PKM Duda
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Część 2
Emisja akcji z prawem poboru
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Warunki emisji akcji z prawem poboru dla dotychczasowych 
Akcjonariuszy

Wielkość Oferty

Notowania

Rodzaj Oferty

• Liczba nowych akcji: 48 200 000

• Prawa poboru, Prawa do akcji  

• Akcje na GPW

Oferujący / Doradca 
finansowy

• Emisja akcji serii G z prawem poboru dla dotychczasowych Akcjonariuszy

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

• Dom Maklerski IDM S.A. (oferujący)

• IPOPEMA Securities S.A. (doradca finansowy)

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.

Dzień Prawa Poboru • Dzień prawa poboru to 8 grudnia 2006

Prospekt emisyjny Akcji serii G PKM Duda S.A. został złoŜony do Komisji Nadzoru Finansowego 
w dniu 7 grudnia 2006 r. Obecnie Prospekt jest w końcowej fazie postępowania przed KNF. 

Publikacja Prospektu nastąpi w 2 dni po zatwierdzeniu przez KNF.
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Planowane cele inwestycji

35-40 mln złFermy trzody chlewnej na Ukrainie 

40-60 mln zł

Przejęcia przedsiębiorstw o profilu działalności 

zbliŜonym 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 

zbliŜonym do PKM Duda (wołowina i wieprzowina) -

alternatywne rozmowy z dwoma kolejnymi podmiotami

- ZPM i ZM Biernacki

Szacowana wartośćCel inwestycji

P
o
ls
k
a

Z
a
g
ra
n
ic
a

* Przewidywane zaangaŜowanie środków własnych przypadających na PKM Duda
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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

• W dniu 28 listopada 2006 r. PKM DUDA podpisał umowę nabycia 100% 
udziałów w spółce Stół Polski

• W dniu 5 lutego 2007 r. Prezes UOKiK wyraził zgodę na dokonanie 
koncentracji, polegającej na przejęciu przez PKM DUDA S.A. kontroli nad 
spółką Stół Polski

• W dniu 28 lutego ziściły się pozostałe warunki zawieszające
• PKM Duda planuje dokonanie zamknięcia transakcji w dniu 01.03.2007

Pełna integracja PKM Duda (wraz z CM Makton) 
ze Stołem Polskim*

* Podstawowe informacje o potencjalnych akwizycjach – Stół Polski zamieszczono w prezentacji z dnia 29 listopada 2006 r.

• Zarządy Maktonu i Stołu Polskiego opracowały plan pełnej integracji 
biznesowej

• Zdefiniowanie zakresu podziału funkcji zakupowych, logistycznych, 
sprzedaŜowych, produkcyjnych, oraz funkcji wsparcia

• Dokonanie centralizacji wszystkich funkcji administracyjnych 
• WdroŜenie nowego systemu IT w Stole Polskim
• Optymalne wykorzystanie efektów synergii, 
w tym wprowadzenie produktów Stołu Polskiego do kanałów 
dystrybucji Makton i Fedrus

Zarząd PKM Duda wykorzysta doświadczenia z integracji z Makton 
i ocenia, Ŝe proces ten w przypadku Stołu Polskiego będzie przebiegać znacznie szybciej 

i przyniesie znaczące korzyści
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Efekty synergii (przejęcie Stół Polski)

• Zaprzestanie walki konkurencyjnej dwóch największych konkurentów na rynku warszawskim: 
Makton i Stół Polski.

• Potencjał wzrostu marŜy zarówno po stronie Makton, jak i Stół Polski w wyniku:

� optymalizacji procesów zakupu i sprzedaŜy,

� optymalizacji nakładów marketingowych (promocje, rozwój sieci patronackiej),

� optymalizacji logistyki (optymalizacja tras dostaw i kosztów transportu),

� oszczędności kosztów administracji.

• Silniejsza pozycja konkurencyjna połączonych podmiotów dająca moŜliwość dalszej ekspansji i 
zwiększenia udziału w rynku kosztem pozostałych konkurentów.

• Pozyskanie marek wędlin Stół Polski (marki premium o znaczącej pozycji na rynku warszawskim) do 
kanałów dystrybucji Makton i Fedrus (Warszawa, Kraków, Śląsk i Poznań).

• MoŜliwość wykorzystania dwóch zakładów produkcyjnych w Ciechanowcu (nowe marki wędlin) i 
Makowie Mazowieckim (potencjał rozwoju rozbioru i dystrybucji mięsa przy ograniczonych nakładach 
inwestycyjnych: urządzenia i maszyny – linie do rozbioru i chłodnie).

• Pozyskanie doświadczenia i wykorzystanie punktów dystrybucji w woj. śląskim i podlaskim.

• Nowe kanały dystrybucji dla produkcji mięsa wieprzowego, wołowego i dziczyzny z PKM Duda oraz 
dostaw półtusz do produkcji wędlin w zakładzie w Ciechanowcu.

• Rozwój wspólnej działalności dystrybucyjnej na nowych rynkach wspólnie przez Stół Polski i Makton.

• MoŜliwość produkcji nowych produktów wędliniarskich (pod nowymi markami) w zakładzie w 
Ciechanowcu.

• Rozwój dostaw dla segmentu HORECA (poprzez kanały dystrybucji Stół Polski).

• Zwiększenie zaplecza kapitałowego i obniŜenie kosztów finansowania działalności Stołu Polskiego.

Efekty 
synergii
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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

• W dniu 28 listopada 2006 r. list intencyjny dotyczący przejęcia 
działalności podmiotów: Zakłady Przemysłu Mięsnego Biernacki i 
Zakłady Mięsne Biernacki

Transakcja przejęcia ZPM i ZM Biernacki*

* Podstawowe informacje o potencjalnych akwizycjach – ZPM Biernacki, ZM Biernacki zamieszczono w prezentacji z dnia 29 listopada 2006 r.

• Kończy się proces due diligence (finansowy, prawny i podatkowy)

• Trwa proces końcowych negocjacji 

• Przygotowywany jest wniosek do UOKiK

PKM Duda konsekwentnie realizuje kolejne etapy na drodze do zamknięcia transakcji
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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

• Obecnie trwają wstępne prace inŜynierskie (Pre-Engineering Package) dla 
instalacji Bio-etanolu

• Wybrana została lokalizacja 

• Trwają intensywne prace nad podpisaniem kontaktów na sprzedaŜ
bioetanolu

• Jednocześnie oceniany jest wpływ planowanych zmian w ustawodawstwie 
na projekt budowy instalacji do produkcji bioetanolu przez PKM Duda wraz 
Lurgi

• 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*

* Podstawowe informacje o potencjalnych inwestycjach – instalacja do produkcji bioetanolu zamieszczono w prezentacji z dnia 12 grudnia 2006 r.

PKM Duda dąŜy do optymalnego przeprowadzenia inwestycji
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Budowa silnej pozycji PKM Duda na rynku ukraińskim*

Produkcja wieprzowiny

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

� Moce produkcyjne dostosowywane do rozwoju 
własnej bazy surowcowej, tuczu 
kontraktowego oraz zakupów tuczników z 
rynku

� Budowa sieci dystrybucji, która zapewni 
trwałą przewagę nad konkurencją

� Kreowanie kilku marek w róŜnych segmentach 
cenowych i jakościowych

Hodowla

� Kupno i modernizacja 5-6 ferm

� Docelowo hodowla do 250 tys. sztuk tuczników w 
perspektywie najbliŜszych 2 lat

� Zdobycie pozycji lidera w produkcji Ŝywca 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

� Rozwój segmentu agro – kupno lub dzierŜawa areałów 
wysokiej klasy pod produkcję komponentów do 
biopaliw i eksport do Polski

PKM Duda prowadzi negocjacje ze znaczącym graczem na rynku ukraińskim
Jednocześnie analizowane są kolejne podmioty do przejęcia

Cele inwestycji na Ukrainie

• Fermy zarodowa, produkcja warchlaków i tuczarnie

• Ubój, rozbiór i przetwórstwo mięsa czerwonego

• Nowoczesne zakłady produkcyjne, wysoka jakość hodowli

• Znana i rozpoznawalna marka handlowa oraz silna pozycja w dystrybucji

• Budowa własnej sieci dystrybucji

* Podstawowe informacje o potencjalnych akwizycjach – rynek ukraiński zamieszczono w prezentacji z dnia 29 listopada 2006 r.
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Załączniki

Władze PKM Duda
Struktura akcjonariatu oraz ład korporacyjny
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 

Członek Rady Nadzorczej: Maciej Zientara



23

OFE PZU
9,7%

AIG PTE
5,3%

BZ WBK AIB 
5,3%

Pozostali
43,0%

Rodzina Duda, Rada Nadzorcza 
i Zarząd
23,2%

Julius Baer Int. Equity Fund
5,6%

Julius Baer Investment 
Management LLC

8,0%

Struktura akcjonariatu oraz ład korporacyjny

Źródło: PKM Duda

Struktura akcjonariatu przed przyznaniem praw poboru

• Spółka przyjęła Kodeks Dobrych Praktyk

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

• 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 bieŜących

OFE PZU
9,9%

AIG PTE
5,3%BZ WBK AIB 

5,3%

Pozostali
41,0%

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
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tys. zł

Przychody netto 

Koszty sprzedanych produktów i towarów

marŜa brutto na sprzedaŜy (w %)

Koszty sprzedaŜy

Koszty ogólnego zarządu

Zysk (strata) na sprzedaŜy

marŜa na sprzedaŜy (w %)

Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 

marŜa EBIT (w %)

Przychody finansowe

Koszty finansowe

Zysk (strata) brutto

Podatek dochodowy

Zysk (strata) netto

rentowność netto (w %)

2005 I poł. 2006 I-IV kw. 2006

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Dane skonsolidowane. Źródło: PKM Duda S.A.

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%

Wyniki finansowe

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%

1 041 187 

908 633

12,7%

46 485

42 905

43 164

4,1%

24 944

4 592

63 516

6,1%

6 615

9 563

60 568

9 385

50 430

4,8%
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tys. zł

AKTYWA

Aktywa trwałe

Aktywa obrotowe, w tym

Zapasy

NaleŜności

PASYWA

Kapitał własny

Rezerwy

Zobowiązania długoterminowe

Zobowiązania krótkoterminowe

Rozliczenia międzyokresowe 

BILANS

Dane skonsolidowane. Źródło: PKM Duda S.A.

466 981

269 436

197 545

58 921

104 736

466 981

206 425

1 065

103 028

139 307

17 156

Wyniki finansowe

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-IV kw. 2006

594 782

355 754

239 028

72 831

118 826

594 782

268 546

861

138 859

163 934

22 582
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Oświadczenie

• Niniejszy dokument na temat wyników finansowych oraz 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 równieŜ 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 wiąŜą się z ryzykiem oraz niepewnością, a faktyczna sytuacja finansowa Grupy PKM Duda 
w przyszłości moŜe znacząco róŜnić się od oczekiwań wyraŜonych lub domniemanych w powyŜszych stwierdzeniach dotyczących 
przyszłości. 

• Spółka przekazuje posiadany obraz potencjalnych celów inwestycyjnych, sporządzony zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu, z 
zastrzeŜeniem, Ŝe nie jest moŜliwe podanie pełnej informacji na temat sprawozdań finansowych oraz danych operacyjnych 
potencjalnych celów inwestycyjnych. Realizacja transakcji, o których mowa w niniejszym dokumencie uzaleŜniona 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 Ŝadne 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 sprzedaŜy ani oferty mającej na celu pozyskanie oferty lub sprzedaŜy 
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 Ŝadne postanowienia w nim zawarte nie mogą stanowić podstawy Ŝadnej umowy, 
zobowiązania lub decyzji inwestycyjnej, ani teŜ nie naleŜy na nim polegać w związku z jakąkolwiek umową, zobowiązaniem lub 
decyzją inwestycyjną.  
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Siedziba

Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. 

ul. Taśmowa 3, 02-667 Warszawa

tel. (+48) 22 621 49 27 

www.pkmduda.pl

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

SiedzibaSiedziba
Polski Koncern MiPolski Koncern Mięęsny DUDA S.A.sny DUDA S.A.
ul. Taul. Taśśmowa 3, 02mowa 3, 02--667 Warszawa667 Warszawa

tel. (+48) 22 tel. (+48) 22 319 94 00319 94 00
www.pkmduda.plwww.pkmduda.pl

OddziaOddziałł GrGrąąbkowo bkowo 
Polski Koncern MiPolski Koncern Mięęsny DUDA S.A. sny DUDA S.A. 

GrGrąąbkowo 73, 63bkowo 73, 63--930 Jutrosin930 Jutrosin
tel./fax (+48) 65 547 70 00 tel./fax (+48) 65 547 70 00 

duda@pkmduda.plduda@pkmduda.pl


