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Treść raportu:

Zarząd „Beef-San” Zakłady Mięsne S.A. w Sanoku, informuje, że w dniu 18.07.2008r otrzymał zawiadomienie, iż w
dniu 18.07.2008r pan Lucjan Pilśniak- Przewodniczący Rady Nadzorczej otrzymał informację, że od dnia
15.07.2008 roku do dnia 16.07.2008 roku Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. działając w jego imieniu i na jego
rzecz zbył w ramach transakcji giełdowych
153.503 (słownie: sto pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset trzy) sztuki akcji Spółki Zakłady Mięsne Beef San S.A. w
Sanoku w cenie:
w dniu 15.07.2008:
- 3.000 sztuk w cenie 0,58 zł- wartość transakcji- 1.740,00 zł,
- 18.042 sztuk w cenie 0,57 zł- wartość transakcji- 10.283,94 zł,
- 4.800 sztuk w cenie 0,54 zł- wartość transakcji- 2.592,00 zł,
- 43.723 sztuk w cenie 0,53 zł- wartość transakcji- 23.173,19 zł,
w dniu 16.07.2008:
- 15.000 sztuk w cenie 0,51 zł- wartość transakcji- 7.650,00 zł,
- 16.600 sztuk w cenie 0,50 zł- wartość transakcji- 8.300,00 zł,
- 38.738 sztuk w cenie 0,49 zł- wartość transakcji- 18.981,62 zł,
- 5.600 sztuk w cenie 0,48 zł- wartość transakcji- 2.688,00 zł,
- 8.000 sztuk w cenie 0,47 zł- wartość transakcji- 3.760,00 zł.
Łączna wartość transakcji wyniosła 79.168,75 zł (słownie: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sto sześćdziesiąt
osiem złotych 75/100).
Przed transakcjami posiadał 30.989.778 (słownie: trzydzieści milionów dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć
tysięcy siedemset siedemdziesiąt osiem ) sztuk akcji Beef San S.A. co stanowiło 59,30% w kapitale zakładowym
Spółki oraz 30.989.778 głosów z tych akcji, co stanowiło 59,30% udziałów w ogólnej liczbie głosów.
Łączna ilość akcji Spółki Beef San będących obecnie w jego posiadaniu wynosi 30.836.275 (słownie: trzydzieści
milionów osiemset trzydzieści sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt pięć)sztuk, co stanowi 59,01%udziałów
w kapitale zakładowym.
W związku z powyższym posiada 30.836.275 głosów z tych akcji na zgromadzeniu akcjonariuszy, czyli 59,01%
udziałów w ogólnej liczbie głosów.

BEEF-SAN ZAKŁADY MIĘSNE SA
(pełna nazwa emitenta)
BEEFSAN

Spożywc zy (spo)
(skróc ona nazwa emitenta)

38-500

(sektor wg. klasyfikac ji GPW w W-wie)

Sanok

(kod poc ztowy)

(miejsc owość )

Mic kiewic za

29
(ulic a)

013 4631936

(numer)
013 4634816

(telefon)
gielda@beefsan.c om.pl

(fax)
www.beefsan.c om.pl

(e-mail)
687-000-54-96

(www)
370014314

(NIP)

(REGON)

Komisja Nadzoru Finansowego

1

BEEFSAN

RB 40 2008

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko/Funkc ja

2008-07-18

Jerzy Biel

Prezes Zarzadu

2008-07-18

Marc in Kołtun

v_c e Prezes Zarzadu

2008-07-18

Cec ylia Potera

Prokurent

Podpis

Komisja Nadzoru Finansowego

2

