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Zbycie akcji " Beef-San" S.A. i zmniejszenie udziału poniżej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.
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Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o oferc ie - informac je bieżąc e i okresowe

Treść raportu:

Zarząd " Beef-San" Zakłady Mięsne S.A. w Sanoku informuje , że w dniu 3 pażdziernika 2007 , r. otrzymał
zawiadomienie , iż Union Inwestment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ("Towarzystwo") z siedzibą w
Warszawie ul. Polna 11 01-633 Warszawa działając w imieniu zarządzanego przez siebie funduszu
Unifundusze 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 rozliczenia w dniu 28 września 2007 r. (data rozliczenia transakcji w Krajowym Depozycie Papierów
Wartościowych S.A. ) transakcji sprzedaży akcji Spółki "Beef-San" S.A. , udział Funduszu oraz Klientów w ogólnej
liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki spadł poniżej progu 5% .
Przed transakcją sprzedaży akcji Spółki na dzień 25 września 2007 Fundusze i Klienci posiadali lącznie
2 648 639 szt. akcji Spółki , co stanowiło 5,07% udziału w kapitale zakładowym i uprawniały do doddania
2 648 639 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy , co stanowiło 5,07% udziału w ogólnej liczbie
głosów.
Obecnie - po transakcji sprzedaży akcji Spółki "Beef-San" S.A. - Fundusze i Klienci posiadają ogółem 2 580 174
szt. akcji Spółki , co stanowi 4,94 % udziału w kapitale zakładowym , uprawniających do oddania 2 580 174
głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki , co stanowi 4,94% udziału w ogólnej liczbie głosów .
Szczegółowa podstawa prawna Art. 69 ust.1 pkt. 2 ustawy o ofercie .
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