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Treść raportu:

Zarząd „Beef-San” Zakłady Mięsne S.A. w Sanoku, informuje, że w dniu 21.07.2008r otrzymał zawiadomienie, iż w
dniu 21.07.2008r pan Lucjan Pilśniak- Przewodniczący Rady Nadzorczej otrzymał informację, że od dnia
17.07.2008 roku do dnia 18.07.2008 roku Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. działając w jego imieniu i na jego
rzecz zbył w ramach transakcji giełdowych
702.800 (słownie: siedemset dwa tysiące osiemset) sztuk akcji Spółki Zakłady Mięsne Beef San S.A. w Sanoku w
cenie:
w dniu 17.07.2008:
- 22.000 sztuk w cenie 0,47 zł- wartość transakcji- 10.340,00 zł,
- 13.000 sztuk w cenie 0,48 zł- wartość transakcji- 6.240,00 zł,
- 45.000 sztuk w cenie 0,49 zł- wartość transakcji- 22.050,00 zł,
- 157.653 sztuk w cenie 0,50 zł- wartość transakcji- 78.826,50 zł,
- 44.292 sztuk w cenie 0,51 zł- wartość transakcji- 22.588,92 zł,
- 111.466 sztuk w cenie 0,52 zł- wartość transakcji- 57.962,32 zł,
- 80.518 sztuk w cenie 0,53 zł- wartość transakcji- 42.674,54 zł,
- 1.829 sztuk w cenie 0,54 zł- wartość transakcji- 987,66 zł,
w dniu 18.07.2008:
- 60.000 sztuk w cenie 0,52 zł- wartość transakcji- 31.200,00 zł,
- 80.000 sztuk w cenie 0,53 zł- wartość transakcji- 42.400,00 zł,
- 27.042 sztuk w cenie 0,54 zł- wartość transakcji- 14.602,68 zł,
- 20.000 sztuk w cenie 0,56 zł- wartość transakcji- 11.200,00 zł,
- 20.000 sztuk w cenie 0,57 zł- wartość transakcji- 11.400,00 zł,
- 20.000 sztuk w cenie 0,58 zł- wartość transakcji- 11.600,00 zł.
Łączna wartość transakcji wyniosła 364.072,62 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące siedemdziesiąt
dwa złote 62/100).
Przed transakcjami posiadał 30.836.275 (słownie: trzydzieści milionów osiemset trzydzieści sześć tysięcy
dwieście siedemdziesiąt pięć) sztuk akcji Beef San S.A. co stanowiło 59,01% udziałów w kapitale zakładowym
Spółki oraz 30.836.275 głosów z tych akcji, co stanowiło 59,01% udziałów w ogólnej liczbie głosów.
Łączna ilość akcji Spółki Beef San będących obecnie w jego posiadaniu wynosi 30.133.475 (słownie: trzydzieści
milionów sto trzydzieści trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt pięć) sztuk, co stanowi 57,66% udziałów w kapitale
zakładowym.
W związku z powyższym posiada 30.133.475 głosów z tych akcji na zgromadzeniu akcjonariuszy, czyli 57,66%
udziałów w ogólnej liczbie głosów.
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