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Treść raportu:

Zarząd Beef-San Zakłady Mięsne S.A. w Sanoku przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 21 kwietnia
2008 roku otrzymał informację, że transakcje zawierane przez Zakłady Mięsne Mysłowice „Mysław” Sp. z o.o z
siedzibą w Mysłowicach - podmiot zależny od Emitenta z Polomarket Sp. z o.o. z siedzibą w Pakości łącznie w
ciągu ostatnich 12 miesięcy spełniły kryterium znaczącej umowy. W tym czasie zawarto 336 transakcji, ich łączna
wartość wyniosła 10.199.941,37 zł, a wartość największej transakcji zawartej w dniu 31 stycznia 2008r wyniosła
227.489,55 zł.
Wszystkie transakcje są zawierane na tych samych warunkach. W ciągu ostatnich 12 miesięcy warunki transakcji
pomiędzy spółkami określone zostały w umowie o współpracy handlowej z dnia 28 lutego.2007r zawartej na czas
określony do dnia 8 wrzesnia.2007r oraz w umowie o współpracy handlowej z dnia 20 lutego 2008r. zawartej na
czas określony do dnia 28 lutego2009r. Przedmiotem transakcji jest sprzedaż wędlin i wyrobów wędliniarskich
produkowanych i sprzedawanych przez Zakłady Mięsne Mysłowice „Mysław” Sp. z o.o z siedzibą w Mysłowicach.
Wszystkie zawierane transakcje dotyczą zwykłej operacyjnej działalności Spółek i przebiegają na warunkach
rynkowych, bez jakichkolwiek cech szczególnych.
Umowa z dnia 20 lutego.2008r regulująca ogólne zasady współpracy między stronami, w tym zawierania umów
sprzedaży, zawiera postanowienia dotyczące kar umownych, których wysokość może dla poszczególnych
transakcji przekroczyć 10% wartości przedmiotu sprzedaży. Przypadek taki może wystąpić w razie przekroczenia
umówionego terminu dostawy, dostarczenia mniejszej ilości towaru, niż zamówiona, dostarczenie towaru bez
dotrzymania minimalnego okresu przydatności do spożycia albo dostarczenie towaru uszkodzonego.
Umowy o współpracy nie zastrzegają warunku lub terminu.
Kryterium uznania umów za znaczące jest fakt, iż ich łączna wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.
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