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Treść raportu:

Zarząd BEEF SAN Zakładów Mięsnych S.A. w Sanoku przekazuje do publicznej wiadomości informację o nabyciu
przez Spółkę w dniu 31 października 2007 roku aktywów o znacznej wartości.
1.Podmiotem nabywającym jest BEEF SAN Zakłady Mięsne Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku.
2.Nabyte aktywa to 499 udziałów w DUET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sanoku o
wartości nominalnej 50 złotych każdy i łącznej wartości nominalnej w wysokości 24.950 złotych, stanowiących
49,9% jej kapitału zakładowego i dających prawo do oddania 499 głosów na zgromadzeniu wspólników tej spółki,
stanowiących 49,9% wszystkich głosów na zgromadzeniu wspólników. Przed nabyciem udziałów Emitent
posiadał 500 udziałów, stanowiących 50 % kapitału zakładowego dających prawo do oddania 500 głosów na
zgromadzeniu wspólników, stanowiących 50% wszystkich głosów na zgromadzeniu. Po nabyciu Emitent posiada
999 udziałów w tej spółce, stanowiących 99,9% kapitału zakładowego, uprawniających do oddania 999 głosów na
zgromadzeniu wspólników, stanowiących 99,9 wszystkich głosów.
3.Podstawą nabycia jest umowa sprzedaży. Cena sprzedaży wyniosła 20.000,00 złotych.
4.Zbywającym 499 udziałów jest Pan Ruslan Bodyul, przedsiębiorca z Ukrainy
5.DUET Sp. z o.o. został utworzony w celu wzmocnienia aktywności Emitenta na rynku ukraińskim poprzez
sprzedaż mięsa i wyrobów mięsnych.
6.Wszystkie nabyte udziały są równe i niepodzielne. Żaden udział nie jest uprzywilejowany, ani też nie są do
żadnego z nich przywiązane żadne szczególne obowiązki. Każdy udział uprawnia do oddania jednego głosu na
zgromadzeniu wspólników. Wspólnikom przysługuje prawo ich pierwokupu.
7.Inwestycja w udziały ma charakter długoterminowy. Udziały zostały nabyte poniżej ich wartości nominalnej, która
wynosi 25.000 złotych, a w księgach rachunkowych Emitenta zostaną zaewidencjonowane według wartości
odpowiadającej cenie nabycia, czyli 20.000,00 złotych.
8.Źródłem sfinansowania udziałów są zasoby własne Emitenta.
9.Kryterium uznania nabytych udziałów za aktywa o znacznej wartości jest fakt, iż objęte udziały reprezentują nie
mniej, niż 20% kapitału zakładowego spółki.
10.Nie istnieją żadne powiązania pomiędzy Emitentem a zbywcą udziałów, poza dotychczasowym uczestnictwem
w spółce. Nie istnieją żadne powiązania pomiędzy osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta a zbywcą
udziałów.
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