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Nabycie akcji "Beef-San" S.A. i przekroczenie progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.
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Treść raportu:

Zarząd "Beef-San" Zakłady Mięsne S.A. w Sanoku informuje , że w dniu 27 lipca 2007 r. otrzymał zawiadomienie,
iż Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie ul.Polna 11
01-633 Warszawa ("Towarzystwo") działając w imieniu zarzadzanego przez siebie Uni Fundusze Funduszu
Inwestycyjnego Otwartego ("Fundusz") oraz w imieniu klientów , dla których Towarzystwo świadczy usługę
zarządzania cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie ("Klienci") , informuje , że w wyniku nabycia
przez Fundusz i Klientów ( na podstawie transakcji na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. ,dokonanych w
dniu 23 lipca 2007 r. ) akcji Spółki "Beef-San" S.A. udział Funduszu i Klientów przekroczył próg 5% w ogólnej
liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki.
Fundusze i Klienci posiadaja obecnie 3 055 156 sztuk akcji "Beef-San" S.A. uprawniających do oddania
3 055 156 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy , co stanowi 5,85% kapitału zakładowego
oraz 5,85 % udziału w ogólnej liczbie głosów.
Przed rozliczeniem transakcji kupna akcji Spółki tj. do dnia 23 lipca 2007 r. Fundusz i Klienci posiadali łącznie
2 555 156 szt . akcji "Beef-San " co stanowiło 4 ,89% udziału w kapitale zakładowym i uprawniały do oddania
2 555 156 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy , co stanowiło 4,89 % udziału w ogólnej liczbie
głosów.
Szczegółowa podstawa prawna - Art . 69 ust.1 pkt.1 -ustawy o ofercie publicznej .

BEEF-SAN ZAKŁADY MIĘSNE SA
(pełna nazwa emitenta)
BEEFSAN

Spożywc zy (spo)
(skróc ona nazwa emitenta)

38-500

(sektor wg. klasyfikac ji GPW w W-wie)

Sanok

(kod poc ztowy)

(miejsc owość )

Mic kiewic za

29
(ulic a)

(numer)

013 4631936

013 4634816
(telefon)

(fax)

gielda@beefsan.c om.pl

www.beefsan.c om.pl

(e-mail)

(www)

687-000-54-96

370014314
(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko/Funkc ja

2007-07-27

Jerzy Biel

Prezes Zarzadu

2007-07-27

Marc in Kołtun

v_c e Prezes Zarządu

2007-07-27

Cec ylia Potera

Prokurent

Podpis

Komisja Nadzoru Finansowego

1

