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Plan prezentacji

I. Ekspansja PKM Duda na rynku ukraińskim

II. Emisja akcji z prawem poboru

Załączniki
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Część 1
Ekspansja PKM Duda na rynku ukraińskim 
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Początek działalności PKM Duda na rynku ukraińskim

• Inwestycja w Borys - Ukraina

• Przejęcie przez PKM Duda za 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 ZORIA, posiadającej 
status fermy zarodowej

Moce produkcyjne 25 tys. 
tuczników rocznie

Zwiększenie mocy do 50 tys. 
tuczników rocznie
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Rynek mięsa i wędlin na Ukrainie - jeden z najbardziej 
perspektywicznych segmentów z branży spożywczej 

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

• Spożycie mięsa wieprzowego wynosi ok. 14 kg na osobę. W 1990 r. konsumpcja mięsa ogółem wynosiła 84 kg

• Duży popyt wewnętrzny i stały wzrost spożycia wędlin oraz wyrobów mięsnych. Największą dynamiką wzrostu charakteryzuje 
się rynek wieprzowiny (w 2005 r. wzrost produkcji wieprzowiny o 7,3%)

• Duże rozdrobnienie zakładów przetwórstwa mięsa o niskim stopniu wykorzystania mocy produkcyjnych

• Mała ilość konkurencji – liczba zakładów przetwórczych spadła z 330 w 2003 r. do 250 w 2005 r.

• Wysokie zużycie produkcyjnych środków trwałych w przedsiębiorstwach przemysłu mięsnego sięgające nawet 80%

• Niskie wykorzystanie mocy produkcyjnych

• Ujemne saldo handlu zagranicznego w towarach pochodzenia mięsnego

• Wzrost średniej wagi tuczników z 101 kg do 123 kg

Źródło: raport Pro Agro 2006 r.
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Podstawowe dane o rynku wieprzowiny na Ukrainie 

Cena zakupu żywca wieprzowego (zł*/kg)
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•W ostatnich latach na rynku ukraińskim pogłowie świń
systematycznie malało co w połączeniu z dużym 
deficytem wewnętrznym na mięso wieprzowe czyni z 
tego rynku atrakcyjny cel inwestycyjny

•W 2006 r. przewidywane pogłowie trzody chlewnej 
wyniesie ok. 9 mln sztuk

•Rentowność produkcji trzody chlewnej na Ukrainie 
wynosi 25-40% (dane za lata 2004-2005)

*- do przeliczenia hrywien na  złote zastosowano średni kurs w poszczególnych latach

Źródło: raport Pro Agro 2006 r.

Pogłowie trzody chlewnej (w tysiącach sztuk)
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Źródło: raport Pro Agro 2006 r.
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Podstawowe dane o rynku wieprzowiny na Ukrainie

•Mała ilość znaczących producentów na rynku Ukrainy

•W 1990 r. produkcja wieprzowiny na Ukrainie wynosiła 724 tys. ton, natomiast w 2005 r. 95 tys. ton

•Produkcja wędlin spadła ponad pięciokrotnie (od 1990 r.)

•Następuje konsolidacja rynku oraz utrata pozycji rynkowych przez najsłabsze zakłady

•Silny rozwój nowoczesnych kanałów dystrybucji

•Duży potencjał wzrostu rynku

Ubój trzody chlewenj (w tys. sztuk)
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Źródło: raport Pro Agro 2006 r., szacunki Rosan Agro
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Budowa silnej pozycji PKM Duda S.A. na rynku ukraińskim

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 oraz zakupów 
tuczników z rynku

Budowa sieci dystrybucji, która zapewni 
trwałą przewagę nad konkurencją

Kreowanie kilku marek w różnych segmentach 
cenowych i jakościowych

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

Rozwój segmentu agro – kupno lub dzierżawa 
areałów wysokiej klasy pod produkcję
komponentów do biopaliw i eksport do Polski
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Podstawowe informacje o grupie Rosan Agro

• Spółka założona przez Rosan Corporation 
• Jeden z głównych graczy na rynku mięsa na Ukrainie
• Lider w branży mięsnej na zachodniej Ukrainie
• Nr 5 na Ukrainie w produkcji świeżego mięsa
• 25% udział w rynku wędlin na terenie zachodniej Ukrainy (w segmencie premium i medium)
• Obecność we wszystkich ogniwach łańcucha produkcyjnego
• Szeroka gama produktów i ich dobra ekspozycja w sklepach
• Zespół zarządzający składający się z wykształconych i doświadczonych specjalistów 
• Nowoczesny zakład produkcyjny
• Wysokie warunki hodowli – lider pod względem technologii, jakości i wyposażenia 
• Znana marka wyrobów Rosana

Zakup 100% udziałów Rosan Agro jest znaczącym krokiem zbliżającym PKM Duda do 
zbudowania na rynku ukraińskim grupy spółek w segmencie hodowli, produkcji, 

przetwórstwa i handlu mięsem o przychodach wynoszących 700-800 mln zł
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Spółki należące do Rosan Corporation

Rosan Corporation jest znanym i poważanym na Ukrainie przedsiębiorstwem 
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Historia grupy Rosan Agro

2000 2003 2006

Oddanie do użytku 
zakładu Rosana MPC,
Kupno fermy Dyczky

Założenie Spółki 
Rosan Trade, 

Kupno i modernizacja 
fermy Pidgoroddya

2005

Kupno fermy 
Tustan

Założenie Rogatyn
Feedmill

2007VII 1999

Założenie 
Spółki 
Rosan
Agro

Rozpoczęcie 
działalności 

Rogatyn
Feedmill

http://www.rosan-agro.com/eng/
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Struktura grupy Rosan Agro

Rosan Agro

Rosana MPC Rosan Trade Rogatyn Feedmill

100%100%100%

Przejęcie 100% udziałów w Rosan Agro pozwoli PKM Duda 
na efektywną kontrolę wszystkich spółek
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Działalność operacyjna grupy Rosan Agro

Zaplecze 
surowcowe Ubój, rozbiór mięsa, przetwórstwo

Zaopatrzenie w 
środki 
produkcyjne

Rosan Agro Rosana MPC Rosan Trade

Ferma Pidgoroddya

Ferma Dyczky

Ferma Tustań
(modernizowana)

Produkcja wędlin

Produkcja mięsa

Kiełbasy/Parówki

Pasztety

Wędliny

Mięso w półtuszach

Mięso w elementach

Pozostałe 

Handel dodatkami
witaminowo-
mineralnymi 

Handel środkami 
dezynfekcji

Rogatyn Feedmill

Elewator

Produkcja pasz
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Model biznesowy grupy Rosan Agro

Rosan Trade Rosan Agro Rosana MPC

Wolny rynek / hodowcy
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Odbiorcy końcowi

100% przychod

100% przychodóóww

4040––50 % dostaw 50 % dostaw 
żżywcaywca

Rogatyn
Feedmill

50%
 planow

anych 

50%
 planow

anych 

przychod

przychodóóww

50% planowanych 50% planowanych 
przychodprzychodóóww

Integracja pionowa grupy Rosan Agro pozwala na efektywną budowę marż i 
uniezależnia od wahań rynkowych
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Rosan Trade - działalność

Podstawowe informacje

• Spółka założona w 2000 r.
• Podstawowa działalność obejmuje handel premiksami, środkami do dezynfekcji oraz wyposażeniem i 

materiałami jednorazowego użytku
• Spółka posiada wyłączność na sprzedaż na terenie Ukrainy produktów:

• Dezosan Wigor (JHJ Sp. z o.o.)
• Josera (Josera Erbacher GmbH)

http://www.rosan-agro.com/ukr/commercial.activities/dezosan.wigor/
http://www.rosan-agro.com/ukr/commercial.activities/josera/
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Rogatyn Feedmill - działalność

Podstawowe informacje

• Spółka założona w 2006 r.
• Podstawowa działalność obejmuje produkcję i sprzedaż pasz na potrzeby własnych ferm (50%), jak 

również na sprzedaż do hodowców współpracujących z Rosan Agro (50%)
• Moce produkcyjne wynoszą 100 ton pasz na dobę
• Moce przechowalnicze (elewator) wynoszą 10 tys. ton
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Rosan Agro - działalność

• Obecne łączne wykorzystanie mocy produkcyjnych 
ferm Pidgoroddya i Dyczky wynosi 25 000 
tuczników (1 400 macior) rocznie.

• W związku z zakupem dodatkowych macior 
wykorzystanie mocy produkcyjnych zostanie 
zwiększone od 2007 roku do 31 000 tuczników 
(do 1 700 macior) rocznie i 42 000 tuczników 
(do 2 300 macior) od 2008 roku.

• Ferma Pidgoroddya

•Obecne wykorzystanie mocy produkcyjnych 
- 15 000

• Ferma Dyczky

•Obecne moce produkcyjne 10 000 sztuk 
żywca

• Ferma Tustań

•Potencjalne moce produkcyjne 9 500 
tuczników 

•Obecnie ferma jest modernizowana

• Fermy Pidgoroddya i Dyczki działają w jednym 
cyklu produkcyjnym. W fermie Pidgroddya
następuje produkcja prosiąt, które następnie w 
fermie Dyczki przeznaczane są do tuczu. 

• Rasy świń w Rosan Agro: PIC, Landras, Wielka 
Biała 

10 000

12 000

14 000

16 000

18 000

20 000

22 000

24 000

26 000

2003 2004 2005 2006
-4 000

1 000

6 000

11 000

16 000

21 000

26 000

Sprzedaż w ramach Grupy (lewa skala) Sprzedaż zewnętrzna (prawa skala)

Sprzedaż tuczników i macior przez Rosan Agro w sztukach
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Ferma Pidgoroddya – schemat 

Garaż

Budynek
administracyjny

Mieszalnia pasz

Rogatyn Feedmill

Nr 1
2005,7 m2

Wagi

Zbiornik z 
gnojowicą

Nr 9
1151,7 m2

Nr 2
2009,3 m2

Nr 14
1987,3 m2

Nr 3
2004,9  m2

Nr 4
1248,9 m2

Nr 8
1253,5 m2

Nr 7
1252,8  m2

Nr 6
1251,9 m2

Nr 5
1250,9 m2

N
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5
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Silosy
Podstawowe dane:

• Obszar: 15,5 ha

• Podstawa użytkowania 
gruntów: 

wieczyste użytkowanie 

• Podstawa użytkowania 
budynków:

prawo własności 

• Łączna powierzchnia 
budynków hodowlanych: 
26 000 m2

Nr 13
1371,9 m2

Nr 12
1372,1 m2

Nr 11
1371,3 m2

Nr 10
1374,4  m2
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Ferma Dyczky - schemat

Obecnie funkcjonują budynki numer 1, 2 i 3. 
Pozostałe budynki są obecnie remontowane.

Nr 6
1551,5 m2

• Podstawowe dane:

• Obszar: 8,3 ha

• Podstawa użytkowania 
gruntów 

dzierżawa na okres 50 lat z 
prawem pierwokupu

• Podstawa użytkowania 
budynków

Prawo własności

• Łączna powierzchnia 
budynków hodowlanych: 
13 300 m2

Nr 5
1520,6 m2

Zbiornik z 
ziarnem

Nr 4
1497,7 m2

Magazyn z 
ziarnemNr 3

1513,3 m2

Laboratorium
weterynaryjneNr 2

1529,3 m2

Nr 1
1511,7 m2 Budynek 

administracyjny
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Ferma Tustań - schemat

Ferma obecnie nie prowadzi działalności. 
Planowana modernizacja ma zakończyć się w I kw. 2008 r.

Nr 7
1823,8 m2

Nr 1
1828,4 m2

• Podstawowe dane:

• Obszar: 8,2 ha

• Podstawa użytkowania 
gruntów 

dzierżawa na okres 25 lat z 
prawem pierwokupu

• Podstawa użytkowania 
budynków

Prawo własności

• Łączna powierzchnia 
budynków hodowlanych: 
9 100 m2

Budynek 
administracyjny Nr 6

1824,6 m2
Nr 2

1831,6 m2

Nr 5
1816,9 m2

Nr 3
1826,5 m2

Garaż

Nr 4
1821,3 m2Zbiornik z ziarnem

Nr 8
519,7 m2
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Rosana MPC - działalność

Sprzedaż produktów Rosana (tony) 

896

1 407 1 423

1 787
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988

2 042

1 610
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1 000
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2 000

2 500

2003 2004 2005 2006

Razem wędliny Razem mięso i pozostałe

Obecne wykorzystanie mocy produkcyjnych: 1 800 ton 
wędlin i 1 600 ton mięsa rocznie 

Moce produkcyjne: 3 600  ton wędlin i 3 600  ton mięsa 
rocznie   

Własne znaki towarowe: Rosana, Przepisy Domowe

Produkcja pod markami własnymi dla Billi i Metro Cash & Carry

Nowoczesny zakład produkcyjny (Spółka wdraża system 
HACCP oraz ubiega się o normę ISO 22000)

Produkcja w 70 indeksach
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Sprzedaż ROSANA MPC

Wędliny wędzone i 
półwędzone 
(natuarlane 

opakowanie)
12%

Wędzona i gotowana 
szynka wieprzowa

10%

Wędliny wędzone i 
półwędzone (sztuczne 

opakowanie)
20%

Gotowane wędliny w  
opakowaniu sztucznym

17%

Wędzona i gotowana 
szynka wołowa

2%

Wędzona i gotowana 
szynka drobiowa

2%

Kiełbasy przeznaczone 
na grilla

9%
Frankfurterki i parówki - 
naturalne opakowanie

4%

Frankfurterki i parówki- 
opakowanie sztuczne

15%

Pasztety
1%

Pozostałe produkty
7%

Gotowane wędliny w 
naturalnym opakowaniu

1%

Struktura sprzedaży wędlin  

Półtusze wieprzowe
78%

Wołowe mięso 
trymowane

6%

Półfabrykaty wieprzowe
3%

Wieprzowe mięso 
trymowane

4%

Surowe mięso wieprzowe
1%

Półfabrykaty mieszane
2%

Pozostałe produkty 
wieprzowe

4%
Pozostałe produkty 

wołowe
2%

Struktura sprzedaży mięsa  
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Główni odbiorcy

• Spółka dystrybuuje swoje produkty głownie na 
terenie Ukrainy zachodniej. Spółka również
dostarcza swoje produkty do centralnej i wschodniej 
Ukrainy m.in. do Kijowa

• Największym odbiorcą towarów jest Metro Cash 
and Carry Ukraine, który posiada sklepy przede 
wszystkim na wschodzie kraju, ale również w Kijowie 
i Lwowie. W najbliższym czasie zostanie otwartych 
kolejnych 5 sklepów na terenie Ukrainy. 

• Drugim odbiorcą pod względem wielkości jest sieć
Intermarket, operująca przeważnie na zachodzie 
kraju. Zajmuje 6-te miejsce według wysokości 
przychodów wśród największych dystrybutorów na 
Ukrainie.

• Obecnie kolejne sieci handlowe min. Wallmart
inwestują na terenie Ukrainy. 

• Rozwój nowoczesnych kanałów sprzedaży oraz 
wzrost dochodów ludności zwiększają popyt na 
produkty grupy Rosan Agro.  

31%

16%

7%
6%3%

2%

1%

33%

Metro Cash and Carry Ukraine TK Intermarket LLC Billa Ukraine

Silpo chain “Vopak” store chain “555” store chain

Lvivholod chain Pozostali
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Terytorialny zasięg prowadzonej działalności grupy Rosan Agro

Obszar działalności produkcyjnej grupy Rosan Agro

Obszar sprzedaży grupy Rosan Agro
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Marka ROSANA

• Produkty pod marką ROSANA są pozycjonowane jako produkty 
z wyższej i średniej półki

• Charakteryzują się podwyższoną jakością w porównaniu do 
innych produktów występujących na rynku ukraińskim

• W zachodniej części Ukrainy znajomość marki jest wysoka 

• Spółka prowadzi sprzedaż produktów poprzez dwa sklepy 
firmowe ROSANA

• Rosna MPC oraz Rosan Corporation są (razem z ukraińskim 
ramieniem PKO BP oraz Europa Touring Ukraina – spółka 
zależna od ROSAN) sponsorem I ligowego zespołu piłki ręcznej 
kobiet - Galychanka

• Spółka posiada także marki/produkty skierowane do dzieci

• Oprócz sprzedaży wędlin pod marką ROSANA, spółka prowadzi 
także sprzedaż produktów pod marką „przepisy domowe”
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System dotacji i ulg dostępne dla grupy Rosan Agro

Na system dotacji i ulg w działalności rolniczej składają się:

• Dotacje w wysokości 1,05 UAH/kg na sprzedaż tuczników powyżej 95 kg.

• Zakup surowca do produkcji mięsa i wędlin przez Rosana MPC od Rosan Agro objęty jest 0% stawką

VAT. Sprzedaż wędlin i mięsa jest obłożona podatkiem VAT w wysokości 20%. Wartość podatku nie 

jest odprowadzana do budżetu lecz stanowi formę dotacji dla Rosan Agro.

• Dopłaty do odsetek. Rząd Ukrainy oferuje  krajowym producentom rolnym wsparcie finansowe, 

przyznając im dotacje obejmujące m.in. częściową spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych w 

ukraińskich bankach komercyjnych. Dopłata do odsetek wynosi 6%-8%.

• Dotacje w wysokości 100% na sprzedaż macior z fermy plemiennej na zewnątrz grupy Rosan Agro.

• Ukraińskie prawo przewiduje ulgę przy inwestycji w maciory poprzez bezpośrednie zaliczenie 

inwestycji w koszty podatkowe.
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Efekty synergii  

Efekty 
synergii 

• Przejęcie istniejącej działalności hodowlanej i przetwórstwa mięsnego

• Przeniesienie know how w zakresie technologii produkcji i sprzedaży do grupy Rosan Agro

• Możliwość dostaw z fermy należącej do PKM Duda - ZORIA

• Oszczędności związane z wydatkami marketingowymi i budową marki od podstaw –
pozyskanie marek wędlin „Rosana” oraz „domowe przepisy”

• Wykorzystanie znajomości rynku – przejęcie bazy kontaktów z dostawcami i odbiorcami

• Nowe rynki zbytu dla produktów PKM Duda

• Przejęcie dotychczasowych pracowników mających doświadczenie w hodowli i 
przetwórstwie trzody chlewnej  

• Wykorzystanie środków transportu i środków produkcyjnych PKM DUDA na Ukrainie

• Wykorzystanie posiadanych i łatwość w pozyskaniu kolejnych pozwoleń przez Rosan Agro
na prowadzenie ferm

• Wsparcie ze strony Rosan Corporation (zasiadanie przedstawicieli w Radzie Nadzorczej 
także po przejęciu)  
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Wyniki finansowe grupy Rosan Agro

9,7

6,0

8,4

13,7

2005 2006 2007 P 2008 P

Wartość EBITDA grupy Rosan Agro w mln PLN*

* Do przeliczenia wyników finansowych użyto średniego kursu UAH/PLN w okresie.
Dla 2007 i 2008 r. przyjęto średni kurs UAH/PLN za okres 01.01.2007- 20.04.2007

• Planowane wyniki nie obejmują efektów synergii pomiędzy PKM Duda a Rosan Agro

• Wzrost wyników ma być efektem m.in.:

• wzrost liczby ubojów

• zwiększenia wolumenu sprzedaży wędlin

• zwiększenia skali hodowli

• zwiększenia skali produkcji w oparciu o surowiec z Polski

• rozwoju produkcji pasz
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Cele i plany grupy Rosan Agro

Plany rozwojowe Kluczowe czynniki sukcesuCele strategiczne

• Automatyzacja produkcji

• Modernizacja posiadanych ferm

• Przejęcia spółek o podobnym 
profilu działalności z dużymi 
perspektywami wzrostu

• Wprowadzanie innowacyjnych 
technologii produkcji mających 
na celu budowę marż

• Rozszerzenie asortymentu –
wprowadzenie kilku marek 
wędlin i mięsa w różnych 
segmentach jakościowych i 
cenowych

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

• Rozbudowa działu pakowania i 
zakup nowoczesnego sprzętu do 
pakowania

• Wzrost udziałów rynkowych

• Marża EBITDA > 25%

• Dalsze zwiększanie 
wykorzystania mocy 
produkcyjnych i osiągnięcie 
poziomu > 90-95% 

• Zwiększanie marży na ubitej 
sztuce

• Zwiększenie skali hodowli

• Osiągnięcie pozycji lidera na 
Ukrainie

• Dalsze zwiększanie mocy 
ubojowych i przetwórczych

• Osiągnięcie efektów skali

• Uczestnictwo w konsolidacji rynku

• Dywersyfikacja klientów

• Rozwój produkcji rolnej

• Zwiększenie dostaw do 
tradycyjnych kanałów dystrybucji 
– wykorzystanie know how i 
doświadczenia Stołu Polskiego i 
Makton
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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 > 30%

• 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 

• Zgoda Rady Nadzorczej

• Warunek spełniony

• Warunek spełniony

• Warunek spełniony

• Warunek spełniony

• Warunek spełniony

• Warunek spełniony

• Warunek spełniony

• Warunek spełniony

• Warunek spełniony

• Warunek spełniony
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• Zakup przez PKM DUDA 100% udziałów w spółce Rosan-Agro
Przedmiot transakcji

• Wartość transakcji: 16 080 tys. USD 

• 12 080 tys. USD płatne po rejestracji zmian w Statucie Rosan Agro, 

4 000 tys. USD do 23 czerwca 2007 r. – po przeprowadzeniu i rozliczeniu 

inwentaryzacji aktywów spółki

• Płatność: gotówka

Cena
i sposób rozliczenia

• Podpisanie umowy sprzedaży udziałów: 23 kwietnia 2007 

• Zamknięcie transakcji II kw. 2007Harmonogram

Warunki i harmonogram transakcji

• BDO Balance-Audit Ukraine (due diligence prawne, finansowe i podatkowe)

• Fundusz Raiter (strukturyzacja transakcji)

• Kancelaria Prawnicza Łuczyński i Wspólnicy (strukturyzacja transakcji)

• IPOPEMA Securities (doradca finansowy oraz strukturyzacja transakcji) 

Doradcy
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Część 2
Emisja akcji z prawem poboru
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Zakończenie emisji akcji serii G

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

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

Wielkość Oferty
• Liczba nowych akcji: 48 200 000

• Wartość przeprowadzonej oferty 144 600 000 zł

Notowania
• Prawa poboru, Prawa do akcji  

• Akcje na GPW

Oferujący / Doradca 
finansowy

• IDMSA (oferujący)

• IPOPEMA Securities (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

Stopa redukcji
• Stopa redukcji przydziałów na akcje serii G, na które zostały złożone zapisy 

dodatkowe wyniosła 99,89%
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Cele inwestycji

Cel inwestycji Szacowana wartość

Przejęcia przedsiębiorstw o profilu działalności 

zbliżonym do PKM Duda (wołowina i wieprzowina) -

alternatywne rozmowy z dwoma kolejnymi podmiotami

- ZPM i ZM Biernacki

95-130 mln zł

< 95 mln zł

Przejęcia firm w segmencie dystrybucji mięsa i wędlin

- Stół Polski

45-50 mln zł

27,5 mln zł

Biopaliwa, biogazownie* 30-40 mln zł

Fermy trzody chlewnej na Ukrainie 35-40 mln zł

Przejęcia przedsiębiorstw o profilu działalności 

zbliżonym do PKM Duda na Ukrainie – wysoki standard 

produkcji (wieprzowina) 40-60 mln zł

Fermy trzody chlewnej Polsce 50-60 mln zł

Razem 295 - 380 mln zł

P
o

ls
k
a

Z
a
g

ra
n

ic
a

* Przewidywane zaangażowanie środków własnych przypadających na PKM Duda
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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 

Członek Rady Nadzorczej: Maciej Zientara
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Wyniki finansowe

tys. zł

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 %)

2005 I poł. 2006 I-IV kw. 2006

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

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%

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%

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

tys. zł

AKTYWA

Aktywa trwałe

Aktywa obrotowe, w tym

Zapasy

Należności

PASYWA

Kapitał własny

Rezerwy

Zobowiązania długoterminowe

Zobowiązania krótkoterminowe

Rozliczenia międzyokresowe 

BILANS

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-IV kw. 2006

594 782

355 754

239 028

72 831

118 826

594 782

268 546

861

138 859

163 934

22 582

Dane skonsolidowane. Źródło: PKM Duda S.A.
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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 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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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) 22 621 49 27 tel. (+48) 22 621 49 27 

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
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