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Grupa Kapitałowa PKM Duda S.A. 

PKM Duda S.A. – lider Grupy

POLSKA 

Agro Duda

Agrohop

Agroprof

Bioenergia

Rolpol

Wizental

PZZ Dystrybucja

Agro Net

Agroferm

PKM Duda S.A.

Hunter Wild

Polska Wołowina 

PP Zoria

Rosan Agro

Pierzyk Rogatyń

Rogatyń Feedmill

Pan Produkt Plus

ZAGRANICA 

PF Rosana PF Rosana 

Stół Polski

CM Makton 

Stół Polski

Duda Skup 

Meat Service 

NetBrokers

Euro Duda 

ZM Duda 

Agro Progress 

PKM Duda Distribution 

PSF Detal

Spółki BIO

Struktura GK PKM Duda aktualna na 01.03.2010 r. 
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Dwa filary wzrostu GK PKM Duda S.A.

Wzrost wartości GK PKM Duda S.A.

Restrukturyzacja Grupy PKM S.A 

w celu wzrostu efektywności 

operacji, poprawy przepływów 

pieniężnych oraz redukcji 

kosztów

Inicjatywy rozwojowe dotyczące 

obecnych kluczowych obszarów 

działalności oraz nowych 

elementów łańcucha wartości

GK PKM Duda S.A. silna we wszystkich elementach  łańcucha wartości 

21
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Restrukturyzacja i rozwój GK PKM Duda S.A.

2009 2010 2011 2012

Program restrukturyzacji operacyjnej PKM Duda S.A. 2012 

Rozwój Grupy Kapitałowej i realizacja założonych opcji rozwojowych

� Redukcja kosztów

� Optymalizacja zatrudnienia  
� Optymalizacja transportu
� Restrukturyzacja majątku
� Budowa centralnego biura zakupów 
� Zmniejszenie kosztów produkcji i zakupów żywca
� Poprawa efektywności zarządzania

� Spójny model zarządzania dystrybucją
� Poprawa efektywności produkcji i sprzedaży 
� Budowa efektywnej struktury zarządzania opartej na 

systemie informacji zarządczej
� Optymalizacja zarządzania kapitałem obrotowym

� Wzrost efektywności produkcji w PKM Duda S.A. oraz 
inwestycje w nowe środki produkcyjne

� Przejęcie dystrybutorów mięsa i wędlin o znaczącej 
pozycji konkurencyjnej w danym regionie 

� Rozwój kanału HoReCa
� Rozwój magazynów cross docking

� Przejęcia zakładów przetwórczych w celu zwiększenia 
mocy przetwórczych do minimum 2 000 ton 
miesięcznie

1

2
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Cele strategiczne dla GK PKM Duda S.A.

Segment produkcyjny

� Pełna integracja spółek 
dystrybucyjnych

� Redukcja kosztów działalności 
m.in. poprzez optymalizację
zakupów, logistyki i funkcji 
wsparcia 

� Zwiększanie sprzedaży do 
najbardziej marżowych 
klientów, w tym HoReCa 

� Rozwój działalności handlowej 
prowadzonej przez spółkę
Netbrokers

� Rozdział działalności 
przetwórczej od dystrybucyjnej

Segment dystrybucyjny

� Wzrost udziału w polskim 
rynku przetwórstwa

� Rozbudowa mocy 
produkcyjnych w Ciechanowcu 

� Przejęcia znaczących 
podmiotów na rynku 
przetwórstwa mięsa

� Budowa  silnej marki w 
przetwórstwie 

Segment przetwórczy

� Poprawa efektywności uboju, rozbioru i przetwórstwa w wyniku zwiększenia skali działalności
� Rozwój działalności handlowej w oparciu o polski model dystrybucji

� Wykorzystanie pełnej 
efektywności ferm własnych

� Minimalizacja kosztu hodowli, 
dzięki efektom skali 
i doświadczeniu

� Specjalizacja, podniesienie 
wydajności upraw, obniżenie 
kosztów działalności

� Sprzedaż elewatorów i innych 
zbędnych aktywów segmentu 

� Poprawa gospodarki 
gnojowicą i odpadami 
poubojowymi – np. budowa 
biogazowni przy posiadanych 
fermach wraz z partnerem 
technologicznym (PKM 
dostarczycielem surowca)

Segment rolny Segment dystrybucyjny

Grupa Kapitałowa

Spółki zagraniczne

� Restrukturyzacja obecnej działalności poprzez realizację Programu Restrukturyzacji Operacyjnej DUDA 2012 oraz wdrożenie poszczególnych inicjatyw
� Wzrost marżowości działalności operacyjnej
� Rozwój GK wzdłuż łańcucha wartości – inwestycja w przetwórstwo mięsa poprzez rozwój organiczny i przejęcia znaczących podmiotów na rynku polskim 
� Zwiększenie skali działania działalności dystrybucyjnej na rynkach obecnych i przejęcie nowych podmiotów
� Weryfikacja dotychczasowej strategii marketingowej GK PKM Duda S.A. oraz wdrożenie działań marketingowych w oparciu o nowoczesne narzędzia 

marketingu strategicznego

� Utrzymanie wiodącej pozycji 
dostawcy półtusz

� Centralizacja rozbioru mięsa 
w Grupie Kapitałowej

� Poprawa rentowności na 
poziomie operacyjnym (ubój, 
rozbiór)

� Inwestycje w nowe środki 
produkcyjne 

� Zapewnienie zaplecza 
surowcowego poprzez  
silniejszą współpracę
z dostawcami żywca (program 
lojalnościowy) 
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Zmiany w łańcuchu wartości GK PKM Duda S.A.

� Wykorzystanie obecnych 
mocy produkcyjnych 
żywca oraz osiągnięcie 
satysfakcjonującej 
efektywności kosztowej

� Polepszenie gospodarki 
odpadami i gnojowicą
(np. poprzez budowa 
biogazowni)

� Efektywne 
wykorzystanie mocy 
ubojowych – osiągnięcie 
efektów skali

� Docelowa centralizacja 
rozbioru mięsa w GK -
zwiększanie udziału 
rozbioru w sprzedaży 
i poprawa marż

� Rozwój najsłabiej 
rozwiniętego elementu 
łańcucha w GK

� Przejęcie dodatkowej 
marży poprzez własną
produkcję przetwórczą
na dużą skalę

� Efektywne wykorzystanie 
obecnego biznesu w celu 
zwiększenia marżowości 
z obecnych kanałów 
sprzedaży

� Minimalizacja utraty 
przychodów i marży 
z obecnej dystrybucji 
(kurczący się rynek)

� Wykorzystanie obecnych 
mocy produkcyjnych 
żywca oraz osiągnięcie 
satysfakcjonującej 
efektywności kosztowej

� Sprzedaż elewatorów

� Wzmocnienie współpracy 
z dostawcami żywca

� Prowadzenie biogazowni 
wraz z partnerem 
technologicznym  -
rozpoczęcie produkcji 
energii elektrycznej

� Wdrożenie inicjatyw 
efektywnościowych

� Ubój: cel 1 mln szt. 
rocznie

� Rozbiór: docelowo na 
poziomie ok. 50% uboju

� Restrukturyzacja Hunter 
Wild

� Osiągnięcie mocy 
produkcyjnych na 
poziomie minimum 2 tys 
ton miesięcznie poprzez 
m.in. zwiększenie 
zdolności produkcyjnych 
w Ciechanowcu oraz 
przejęcia zakładów 
przetwórczych

� Integracja biznesowa

� Rozwój geograficzny 
obecnych hurtowni (np. 
magazyny cross docking)

� Rozwój kanału HoReCa

� Przejęcie dystrybutorów 
mięsa i wędlin 
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Grupa Kapitałowa

Produkcja

Dystrybucja

Przetwórstwo

Rozwój kanału HoReCa

Przejęcia dystrybutorów

Przejęcie zakładów przetwórczych 

Pełne wykorzystanie mocy 

ubojowych

Optymalizacja i rozwój rozbioru

Opcje rozwojowe GK PKM Duda S.A.
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Planowane wydatki inwestycyjne

GK PKM Duda wraz z realizacją szeregu inicjatyw o charakterze optymalizacyjnym planuje także 

liczne przedsięwzięcia inwestycyjne, które pozwolą na lepsze wykorzystanie obecnych środków 

produkcyjnych oraz zwiększenie swojej obecności w stosunkowo nowych dla Spółki segmentach 

(np. przetwórstwo, HoReCa)  

CELE PRODUKCYJNE

� GK PKM Duda stawia przed sobą szereg celi 
związanych z produkcją do osiągnięcia przy 
realizacji określonych inwestycji:

o Segment rolny: stopniowe zwiększanie 
wykorzystanie ferm zarodowych i 
tuczowych

o Produkcja:  1 mln szt. uboju rocznie i 
50% udział rozbioru

o Przetwórstwo: minimum 2000 ton 
produkcji miesięcznie

o Dystrybucja:  znaczący wzrost udziałów 
w rynku HoReCa i zwiększenie produkcji 
dedykowanej pod ten rynek

WYDATKI INWESTYCYJNE

� GK PKM Duda planuje w ciągu najbliższych lat 
przeznaczać na cele inwestycyjne około 100 

mln PLN na inwestycje
� Środki inwestycyjne zostaną przeznaczone na 

działalności najbardziej obiecujące (HoReCa, 
przetwórstwo) lub, takie w których GK 
posiada szerokie kompetencje i 
doświadczenie (ubój, rozbiór,  dystrybucja)

� Dodatkowe środki inwestycyjny mogą zostać
przeznaczone także na budowę biogazowni, 
aczkolwiek dokładna wielkość nakładów 
zależy od udziału partnera lub partnerów
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Integracja

Ekspansja

� Integracja spółek dystrybucyjnych GK
� Wykorzystanie efektów synergii oraz 

optymalizacja operacyjna nowej organizacji w 
celu poprawy efektywności i zwiększenia 
konkurencyjności spółek

� Strategia przygotowująca do uchwycenia 
potencjału rozwoju rynkowego poprzez rozwój 
organiczny i przejęcia w zależności od 
możliwości finansowania inwestycji

CharakterystykaCharakterystyka

� Sprecyzowanie modelu biznesowego segmentu 
dystrybucji w GK (obszary działalności, marki, 
organizacja sprzedażowa, kluczowe procesy ) 

� Stworzenie i wdrożenie docelowej struktury 
organizacyjnej

� Komunikacja wewnątrz i na zewnątrz 
organizacji

� Zarządzanie ryzykami po stronie polityki 
sprzedażowej i obecnej bazy klientów

Efektywna, 
zintegrowana 
organizacja
z jasno 
sprecyzowanym 
modelem działania, 

przygo
towana na dalszy 
rozwój

� Rozwój rynkowy poprzez m.in..
� Przejęcia innych dystrybutorów na rynku 

mięsa, rozbudowanie 
w ten sposób bazy klientów oraz 
ekspansja geograficzna

� Tworzenie magazynów przeładunkowych 
cross docking

� Zdefiniowanie źródeł finansowania, pozyskanie 
funduszy na inwestycje (np. IPO)

� Określenie sposobów i kierunków ekspansji
� Identyfikacja potencjalnych celów przejęcia
� Zakup spółek, wydłużanie tras i tworzenie 

magazynów przeładunkowych na zasadzie cross 

docking, integracja nowych organizacji 

DziałłłłaniaDziałłłłania EfektEfekt

Umocnienie na  pozycji 
lidera, na polskim 
rynku dystrybucji 
wędlin i mięsa, o 
dużym zasięgu 
geograficznym, 
rozpoznawalnej marce 
i wysokim poziomie 
jakości towarów 
i serwisu

Rozwój rynkowy segmentu dystrybucji możliwy jest dopiero po zakończeniu integracji operacyjnej spółek

9

Strategia dla segmentu dystrybucyjnego
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Uwarunkowania rynkoweUwarunkowania rynkowe

� Rozdrobniony rynek dystrybucji mięsa  i wędlin ulegający 
stopniowej konsolidacji

� Rosnąca konkurencja w postaci małych lokalnych zakładów 
przetwórczych oraz dyskontów

� Stopniowy spadek liczby średnich i małych sklepów 
spożywczych

� Rosnąca ekspansja sieci supermarketów i hipermarketów
� Silna pozycja na rynku dystrybutorów spółek Makton oraz 

Stół Polski w Warszawie oraz silna pozycja na rynku 
poznańskim

Kierunek strategicznyKierunek strategiczny

� Czynny udział w konsolidacji rynku dystrybucji mięsa 
i wędlin

� Rozwój geograficzny poprzez przejęcia dystrybutorów 
spełniających określone kryteria, aby wzmocnić pozycję
segmentu dystrybucji PKM Duda jako gracza rynkowego w 
skali ogólnopolskiej

� Pozyskanie nowych rynków do dystrybucji produktów Stołu 
Polskiego

� Poprawa wyników finansowych Grupy Kapitałowej poprzez 
zwiększenie przychodów z dystrybucji, która obecnie pod 
względem generowanych przychodów jest główną
działalnością w ramach Grupy Kapitałowej

� Wykorzystanie dźwigni operacyjnych przy coraz większej 
skali (siła zakupowa)

10

Rozwój dystrybucji poprzez przejęcia –

uwarunkowania rynkowe i kierunki strategiczne
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Uwarunkowania

� Dynamicznie rosnący rynek  dystrybucji mięsa 
w segmencie HoReCa

� Zmieniające się zwyczaje i styl życia konsumentów,
w coraz większym stopniu korzystających z usług 
gastronomicznych, szczególnie restauracji

� Szczególny potencjał rynku aglomeracji warszawskiej, 
który stanowi ok. 21% polskiego rynku 
gastronomicznego

� Klienci oczekujący szerokiego, pełnego porftolio 
produktów w tym - w coraz większym stopniu –
gotowych półproduktów

Kierunek strategiczny

� Ekspansja rynkowa w ramach segmentu HoReCa 
w dwóch etapach

� W pierwszym etapie: rozwój organiczny, bez dużych 
nakładów inwestycyjnych prowadzący do osiągnięcia 
ok. 20-35 mln PLN przychodów rocznie z obecnego 
poziomu około 11 mln PLN

� W drugim etapie: zwiększanie udziału 
w rynku wymagające jednorazowych nakładów 
inwestycyjnych  - osiągnięcie ok. 60-90 mln PLN 
przychodów rocznie

� Inwestycje dotyczące drugiego etapu będą
zlokalizowane w obecnym zakładzie produkcyjnym 
w Ciechanowcu. Maszyny wykorzystywane pod zlecenia 
z kanału HoReCa byłyby również wykorzystywane w 
operacjach zakładu przetwórczego przy przygotowaniu 
produktów dla sieci detalicznych

� Kompensowanie utraconych przychodów i marży z 
tytułu kurczącego się rynku dystrybucji poprzez rozwój 
segmentu

Strategia rozwoju segmentu HoReCa
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Uwarunkowania

� Postępująca konsolidacja rynku przetwórstwa mięsnego 
w Polsce

� Rosnący udział sieci  handlowych w sprzedaży mięsa 
i przetworów mięsnych (bezpośrednia współpraca 
producenta z siecią, bez udziału dystrybutora)

� Silny wzrost  wybranych segmentów rynku mięsa 
przetworzonego m.in. marki własne sieci, wyroby 
wysokogatunkowe, wędliny paczkowane, convenience 

food*

Kierunek strategiczny

� Przejęcie zakładów przetwórczych w Polsce, a wraz z 
nim m.in. znaczącego know-how produkcyjnego, 
udziału w rynku, produktów oraz bazy stałych 
odbiorców

� Generowanie dodatkowej marży, utraconej w wyniku 
braku przetwórstwa w łańcuchu wartości GK

� Potencjalna poprawa rentowności przejętej spółki 
poprzez działania restrukturyzacyjne

� Zagospodarowanie produktów PKM Duda np. 
produktów o niskiej marży

Strategia rozwoju segmentu przetwórstwa 

mięsnego

* Convenience food – dania gotowe


