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Treść raportu:

Zarząd „Beef-San” Zakłady Mięsne S.A. w Sanoku, informuje, że w dniu 30.06.2008r otrzymał zawiadomienie, iż w
dniu 26.06.2008 roku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. działając w imieniu i na rzecz
Przewodniczącego Rady Nadzorczej Lucjana Pilśniak zbył w ramach transakcji giełdowych 15.994 (słownie:
piętnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery) sztuk akcji Spółki Zakłady Mięsne Beef San S.A. w Sanoku
w cenie:
- 1.909 sztuk w cenie 1,05 zł- wartość transakcji- 2.004,45 zł,
- 9.042 sztuk w cenie 1,04 zł- wartość transakcji- 9.403,68 zł,
- 5.043 sztuk w cenie 1,03 zł- wartość transakcji- 5.194,29 zł.
Łączna wartość transakcji wyniosła 16.602,42 zł (słownie: szesnaście tysięcy sześćset dwa złote 74/100).
Przed transakcją posiadał 31.241.599 (słownie: trzydzieści jeden milionów dwieście czterdzieści jeden tysięcy
pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć ) sztuk akcji Beef San S.A. co stanowiło 59,78% udziałów w kapitale
zakładowym Spółki oraz 31.241.599 głosów z tych akcji, co stanowiło 59,78% w ogólnej liczbie głosów.
Łączna ilość akcji Spółki Beef San będących obecnie w jego posiadaniu wynosi 31.225.605 (słownie: trzydzieści
jeden milionów dwieście dwadzieścia pięć tysięcy sześćset pięć) sztuk, co stanowi 59,75% udziałóww kapitale
zakładowym.
W związku z powyższym posiada 31.225.605 głosów z tych akcji na zgromadzeniu akcjonariuszy, czyli 59,75%
udziałów w ogólnej liczbie głosów.
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