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Treść raportu:

Zarząd „Beef-San” Zakłady Mięsne S.A. w Sanoku, informuje, że w dniu 27.08.2008r otrzymał zawiadomienie, iż w
dniu 26.08.2008r pan Lucjan Pilśniak- Przewodniczący Rady Nadzorczej otrzymał informację, iż w dniach
25.08.2008 roku i 26.08.2008 roku Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. działając w jego imieniu i na jego rzecz
zbył w ramach transakcji giełdowych 120736 (słownie: sto dwadzieścia tysięcy siedemset trzydzieści sześć) sztuk
akcji Spółki Zakłady Mięsne Beef San S.A. w Sanoku w cenie:
w dniu 25.08.2008:
- 40.000 sztuk w cenie 0,37 zł- wartość transakcji- 14800,00 zł,
w dniu 26.08.2008:
- 29.336 sztuk w cenie 0,36 zł – wartość transakcji – 10560,96 zł
- 51.401 sztuk w cenie 0,35 zł – wartość transakcji – 17990,35 zł
Łączna wartość transakcji wyniosła 43.351,31 zł (słownie: czterdzieści trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt jeden
złotych 31/100).
Przed zmianą udziału posiadał 29.064.211 (słownie: : dwadzieścia dziewięć milionów sześćdziesiąt cztery tysiące
dwieście jedenaście) sztuk akcji Beef San S.A. co stanowiło 55,61% w kapitale zakładowym Spółki oraz
29.064.211 głosów z tych akcji, co stanowiło 55,61% w ogólnej liczbie głosów.
Łączna ilość akcji Spółki Beef San będących obecnie w jego posiadaniu wynosi 28.943.475 (słownie:
dwadzieścia osiem milionów dziewięćset czterdzieści trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt pięć) sztuk, co stanowi
55,38% w kapitale zakładowym.
W związku z powyższym posiada 28.943.475 głosów z tych akcji na zgromadzeniu akcjonariuszy, czyli 55,38%
udziałów w ogólnej liczbie głosów.
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