
 

 

Aneks nr 7 
 
Do Prospektu Emisyjnego dla oferty publicznej Akcji Serii D oraz dopuszczenia do 
obrotu na rynku regulowanym Akcji Serii D i Praw do Akcji Serii D Zakładów 
Mięsnych Herman S.A. 
 

 

Do tre ści Prospektu Emisyjnego wprowadza si ę nast ępujące zmiany: 
 
 
Dokument Rejestracyjny, str.161, pkt. 22, ppkt Umow y ubezpieczenia 

Było: 
 
Umowy ubezpieczenia  
 
� Umowy ubezpieczenia zawarte z Towarzystwem Ubezpiec zeń HDI Samopomoc S.A. w 

Warszawie. 
Emitent zawarł z Towarzystwem Ubezpieczeń HDI Samopomoc S.A. w Warszawie umowy 
ubezpieczenia: 
- mienia (w tym maszyn, urządzeń technicznych i środków obrotowych) od ognia i innych zdarzeń 
losowych na okres od dnia 23 stycznia 2006 r. do dnia 22 stycznia 2007 r. w zakresie ubezpieczenia 
podstawowego na sumę ubezpieczenia ok. 4 000 000,00 zł, stwierdzoną polisą AM nr 0081898, 
- mienia (w tym środków obrotowych) od ognia i innych zdarzeń losowych na okres od dnia 22 lipca 
2005 r. do 21 lipca 2006 r. w zakresie ubezpieczenia pełnym, na sumę ubezpieczenia 500 000,00 zł, 
stwierdzoną polisą serii AM nr 0081835, 
- mienia (w tym budynków) od ognia i innych zdarzeń losowych na okres od 23 stycznia 2006 r. do 22 
stycznia 2007 r., w zakresie ubezpieczenia podstawowego, rozszerzonego o klauzul 3.894.285 zł na 
sumę ubezpieczenia § 3 pkt 2 – huragan 10 %, stwierdzoną polisą serii AM nr 0081899,  
- odpowiedzialności cywilnej na okres od 10 czerwca 2005 r. do 10 czerwca 2006 r., stwierdzoną 
polisą serii BN nr 0069259. 
W roku 2006 r. miał miejsce poŜar części zakładu produkcyjnego oraz całości administracyjnej części 
budynku Emitenta. Straty wynikające z tego wydarzenia Emitent oszacował na 6,5 mln zł. Kwota jaką 
uznało Towarzystwo Ubezpieczeń HDI Samopomoc S.A. na podstawie w/w umów ubezpieczenia od 
ognia i innych zdarzeń losowych wyniosła 5,7 mln zł. Kwota uzyskana z ubezpieczenia pozwoliła na 
odbudowę budynków oraz ponowny zakup zniszczonych maszyn. 

 
� Umowy ubezpieczenia zawarte na czas od 03.10.2006 r . do 02.10.2007 r. z Sopockim 

Towarzystwem Ubezpiecze ń ERGO Hestia S.A.  
Umowy obejmują ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenie 
odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, ubezpieczenia mienia od 
kradzieŜy z włamaniem i rabunku, ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia, 
ubezpieczenie sprzętu elektronicznego (polisy nr 25000656322, 25000656323, 25000656324). 

 
 
Jest: 
 
Umowy ubezpieczenia  
 
� Umowy ubezpieczenia zawarte z Towarzystwem Ubezpiec zeń HDI Samopomoc S.A. w 

Warszawie. 
Emitent zawarł z Towarzystwem Ubezpieczeń HDI Samopomoc S.A. w Warszawie umowy 
ubezpieczenia: 
- mienia (w tym maszyn, urządzeń technicznych i środków obrotowych) od ognia i innych zdarzeń 
losowych na okres od dnia 23 stycznia 2006 r. do dnia 22 stycznia 2007 r. w zakresie ubezpieczenia 
podstawowego na sumę ubezpieczenia ok. 4 000 000,00 zł, stwierdzoną polisą AM nr 0081898, 



 

- mienia (w tym środków obrotowych) od ognia i innych zdarzeń losowych na okres od dnia 22 lipca 
2005 r. do 21 lipca 2006 r. w zakresie ubezpieczenia pełnym, na sumę ubezpieczenia 500 000,00 zł, 
stwierdzoną polisą serii AM nr 0081835, 
- mienia (w tym budynków) od ognia i innych zdarzeń losowych na okres od 23 stycznia 2006 r. do 22 
stycznia 2007 r., w zakresie ubezpieczenia podstawowego, rozszerzonego o klauzul 3.894.285 zł na 
sumę ubezpieczenia § 3 pkt 2 – huragan 10 %, stwierdzoną polisą serii AM nr 0081899,  
- odpowiedzialności cywilnej na okres od 10 czerwca 2005 r. do 10 czerwca 2006 r., stwierdzoną 
polisą serii BN nr 0069259. 
W roku 2006 r. miał miejsce poŜar części zakładu produkcyjnego oraz całości administracyjnej części 
budynku Emitenta. Straty wynikające z tego wydarzenia Emitent oszacował na 6,5 mln zł. Kwota jaką 
uznało Towarzystwo Ubezpieczeń HDI Samopomoc S.A. na podstawie w/w umów ubezpieczenia od 
ognia i innych zdarzeń losowych wyniosła 5,7 mln zł. Kwota uzyskana z ubezpieczenia pozwoliła na 
odbudowę budynków oraz ponowny zakup zniszczonych maszyn. 

 
� Umowy ubezpieczenia zawarte na czas od 03.10.2006 r . do 02.10.2007 r. z Sopockim 

Towarzystwem Ubezpiecze ń ERGO Hestia S.A., przedłu Ŝone aneksem do dnia 02.11.2007 r.  
Umowy obejmują ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenie 
odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, ubezpieczenia mienia od 
kradzieŜy z włamaniem i rabunku, ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia, 
ubezpieczenie sprzętu elektronicznego (polisy nr 25000656322, 25000656323, 25000656324).  
Na podstawie warunków ubezpieczenia STU ERGO Hestia S.A. umowy te uległy przedłuŜeniu na 
dotychczasowych warunkach do dnia 2 listopada 2007 r., tj. do dnia zawarcia nowych umów 
ubezpieczenia. 

 
 
Emitent zawarł nowe umowy ubezpieczenia z nast ępującymi towarzystwami ubezpieczeniowymi: 
 
� Umowy ubezpieczenia zawarte w dniu 2 listopada 2007  r. na czas od 03.11.2007 r. do 

02.11.2008 r. z Powszechnym Zakładem Ubezpiecze ń S.A. Oddział w Lublinie.  
Umowy obejmują ubezpieczenie mienia znajdującego się w Kielnarowej, Rzeszowie, ul. Wyzwolenia 
2 oraz w 50 lokalizaji (sklepy) Emitenta na terenie Polski, w następujących zakresach: 

1. ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych (polisa nr BLN818K2001), sumy 
ubezpieczenia: 
a) środki trwałe (budynki, budowle, maszyny, urządzenia) o wartości 24.945.000 zł, 
b) środki obrotowe o wartości maksymalnej 1.500.000 zł, 
c) pozostałe mienie o wartości 785.844 zł 
d) szyby i inne przedmioty od stłuczenia o wartości 15.000 zł 

2. ubezpieczenia mienia od kradzieŜy z włamaniem i rabunku (polisa nr BLN81822001), sumy 
ubezpieczenia: 
a) środki trwałe o wartości 100.000 zł, 
b) środki obrotowe o wartości 20.000 zł 
c) gotówka o wartości 15.000 zł, 

3. ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od uszkodzeń (polisa nr BLN81803001), sumy 
ubezpieczenia: 
a) sprzęt stacjonarny o wartości 172.550 zł 
b) sprzęt przenośny o wartości 23.440 zł 

 
� Umowa ubezpieczenia zawarta w dniu 2 listopada 2007  r. na czas od 03.11.2007 r. do 

02.11.2008 r. z T.U. Allianz Polska S.A. 
Umowa obejmuje ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności 
gospodarczej z włączeniem odpowiedzialności za produkt (polisa nr 000-07-430-05855041). Suma 
gwarancyjna została ustalona na kwotę  6.000.000 zł. Zakres terytorialny ubezpieczenia obejmuje 
cały świat z wyłączeniem USA, Kanady, Australii i Meksyku. 

 

 
 
 

_________________________   _________________________ 
Emitent       Oferujący  


