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Raport bieżący nr

2

/

2009
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2009-01-23

Data sporządzenia:
Skróc ona nazwa emitenta
BEEFSAN
Temat

Terminy publikacji raportów okresowych w 2009 roku .
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o oferc ie - informac je bieżąc e i okresowe

Treść raportu:

Zarząd "Beef-San" Zakłady Mięsne S.A. w Sanoku , na podstawie Par. 100 ust.1 oraz Par .87 ust.1 i 4
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pazdziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych przekazuje do publicznej wiadomości terminy
publikacji raportów okresowych w roku 2009 .
I Rozszerzone Skonsolidowane raporty kwartalne (SA-QSR)
a) IV kwartał 2008 - w dniu 27 lutego 2009 r.
b) I kwartal 2009 - w dniu 15 maja 2009 r.
c) II kwartał 2009 - w dniu 14 sierpnia 2009 r.
d) III kwartał 2009 r. w dniu 13 listopada 2009 r.
II Rozszerzony Skonsolidowany Raport Półroczny (SA-PSR)
- za I półrocze 2009 r. - w dniu 25 września 2009 r.

III Jednostkowy Raport Roczny za rok 2008 (SA-R) w dniu 02 czerwca 2009 r.
IV Skonsolidowany Raport Roczny za 2008 r. (SA-RS) w dniu 02 czerwca 2009 r.
Jednocześnie , zgodnie z Par. 87 ust.1 i 4 Rozporządzenia Ministra finansów z dnia 19 pażdziernika 2005
w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych
"Beef-San" S.A. oświadcza , iz w raportach skonsolidowanych kwartalnych i półrocznym zawarte będą
odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe.
Raport roczny będzie przygotowany i przekazany do publicznej wiadomości zarówno w formie jednostkowej
jak i skonsolidowanej .
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