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Treść raportu:

Zarząd Beef-San Zakłady Mięsne S.A. w Sanoku przekazuje do publicznej wiadomości informację o nabyciu przez
spółkę zależną w dniu 15.04.2008 roku aktywów znacznej wartości:
1. Podmiotem nabywającym jest AJPI Sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach.
2. Nabyte aktywa to 59 udziałów w Abakus Sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach o wartości nominalnej 1.000,00
złotych każdy i łącznej wartości nominalnej 59.000,00 zł, stanowiących 29,5% jej kapitału zakładowego i dających
prawo do oddania 59 głosów na zgromadzeniu wspólników tej spółki , stanowiących 29,5% wszystkich głosów na
zgromadzeniu wspólników.
3. Podstawą nabycia udziałów była umowa cywilno-prawna sprzedaży udziałów z 15.04.2008r.
4. Zbywającym 59 udziałów o łącznej wartości nominalnej 59.000,00 złotych jest pan Marcin WojciechowskiCzłonek Zarządu Abakus Sp. z o.o. w Mysłowicach, Prezes Zarządu.- Krůta Slezsko s.r.o.w Třinec (Czechy)podmiotów zależnych od Emitenta.
5. AJPI Sp. z o.o. zwiększyła w wyniku nabycia tych udziałów bezpośrednią, a Emitent pośrednią kontrolę nad tą
spółką. Obecnie AJPI Sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach posiada 199 udziałów w Abakus Sp. z o.o. z siedzibą w
Mysłowicach o wartości nominalnej 1.000,00 złotych każdy i łącznej wartości nominalnej 199.000,00 zł,
stanowiących 99,5% jej kapitału zakładowego i dających prawo do oddania 199 głosów na zgromadzeniu
wspólników tej spółki , stanowiących 99,5% wszystkich głosów na zgromadzeniu wspólników. Wszystkie objęte
udziały są równe i niepodzielne. Żaden udział nie jest uprzywilejowany, ani też do żadnego z nich nie są
przywiązane żadne szczególne obowiązki. Każdy udział uprawnia do oddania jednego głosu na zgromadzeniu
wspólników.
6. Inwestycja w udziały ma charakter długoterminowy. 59 udziałów zostało nabytych za cenę 590.000,00 złotych.
Źródłem sfinansowania udziałów są zasoby własne AJPI Sp. z o.o.
7. Kryterium uznania nabytych udziałów za aktywa o znacznej wartości jest fakt, iż objęte udziały reprezentują nie
mniej niż 20% kapitału zakładowego spółki.
8. Nabycie udziałów nie podlega zgłoszeniu zamiaru koncentracji ( Ustawa o Ochronie Konkurencji i
Konsumenta z dnia 15.12.2000r Art. 13 pkt 1b).
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