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Zawarcie znaczącej umowy przez podmiot zależny od Emitenta.
Podstawa prawna

Treść raportu:

Zarząd Beef-San Zakłady Mięsne S.A. w Sanoku przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 19 lutego 2008
roku otrzymał informację, iż transakcje zawierane przez „Abakus” Sp. z o.o z siedzibą w Mysłowicach - podmiot
zależny od Emitenta z NOVRO BT z siedzibą w 7747 Birjan Kossth L.U. 15 (Węgry) łącznie w ciągu ostatnich 12
miesięcy spełniły kryterium znaczącej umowy. W tym czasie zawarto 141 transakcji, ich łączna wartość wyniosła
9.295.497,68 zł, a wartość największej transakcji, przeprowadzonej w dniu 22.03.2007r , wyniosła 202.542,18 zł.
Wszystkie zawierane transakcje dotyczyły zwykłej operacyjnej działalności Spółek i przebiegały na warunkach
rynkowych.
W okresie od 03.01.2007 do 02.01.2008 roku transakcje były zawierane na tych samych warunkach określonych w
umowie handlowej z dnia 03.01.2007r zawartej na okres jednego roku. Umowa wskazywała NOVRO BT jako
jedynego przedstawiciela Abakus Sp. z o.o. w sprzedaży wędlin na terenie Węgier i Rumunii. Umowa nie
zawierała postanowień dotyczących kar umownych, nie zastrzegała warunku ani terminu.
Po zakończeniu umowy do momentu przekazania informacji zawarto następne 23 transakcje.
Przedmiotem transakcji zawieranych w czasie trwania umowy i po jej zakończeniu jest sprzedaż wędlin i wyrobów
wędliniarskich oferowanych przez „Abakus” Sp. z o.o z siedzibą w Mysłowicach.
Kryterium uznania umów za znaczące jest fakt, iż ich łączna wartość przekroczyła 10% kapitałów własnych
Emitenta.
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