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Treść raportu:

Zarząd BEEF SAN Zakładów Mięsnych S.A. w Sanoku przekazuje do publicznej wiadomości informację otrzymaną
w dniu 28 kwietnia 2009 roku o nabyciu przez podmiot zależny - ABAKUS Spółkę z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Mysłowicach, aktywów o znacznej wartości.
1.Podmiotem nabywającym jest ABAKUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mysłowicach
(dalej „Spółka”).
2.Nabyte aktywa to 20.000 udziałów w Zakładach Mięsnych Mysłowice MYSŁAW Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Mysłowicach o wartości nominalnej 100,00 złotych każdy i łącznej wartości
nominalnej w wysokości 2.000.000,00 złotych, stanowiących 26,6 % jej kapitału zakładowego i dających prawo do
oddania 60.000 głosów na zgromadzeniu wspólników tej spółki, stanowiących 52,21% wszystkich głosów na
zgromadzeniu wspólników. Przed nabyciem tych aktywów Spółka nie posiadała żadnych udziałów w Zakładach
Mięsnych Mysłowice MYSŁAW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mysłowicach..
3.Aktywa zostały nabyte w wyniku objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym ABAKUS sp. z o.o. na
podstawie uchwały wspólników z dnia 25 lutego 2009 roku według ich wartości nominalnej. Rejestracja
podwyższenia kapitału zakładowego nastąpiła 21 kwietnia 2009 roku.
4.Wszystkie nabyte udziały są równe i niepodzielne. Nabyte udziały są uprzywilejowane co do prawa głosu w ten
sposób, że na każdy udział przypadają 3 głosy na zgromadzeniu wspólników. Do nabytych udziałów nie są
przywiązane żadne szczególne obowiązki.
5.Inwestycja w udziały ma charakter lokaty długoterminowej. W księgach rachunkowych Spółki udziały zostaną
zaewidencjonowane według wartości odpowiadającej cenie nabycia, czyli 2.000.000,00 złotych.
6.Źródłem sfinansowania udziałów są zasoby własne ABAKUS Sp. z o.o..
7.Kryterium uznania nabytych udziałów za aktywa o znacznej wartości jest fakt, iż wartość objętych udziałów wynosi
ponad 10% kapitałów własnych emitenta.
8.ABAKUS Sp. z o.o. jest podmiotem zależnym od Emitenta, ponieważ Emitent posiada 400 udziałów w tej spółce
objętych 1 kwietnia 2009 roku, stanowiących 66,67% kapitału zakładowego i dających prawo do oddania takiej
samej liczby głosów na zgromadzeniu wspólników tej spółki, stanowiących 66,67% wszystkich głosów. Do chwili
przekazywania tej informacji właściwy sąd nie zarejestrował jeszcze tego podwyższenia kapitału zakładowego
Spółki. Do czasu zarejestrowania zmiany Emitent jest podmiotem pośrednio dominującym wobec Spółki,
ponieważ posiada 99,99% głosów w AJPI Sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach, która z kolei przed podwyższeniem
kapitału zakładowego w Spółce posiadała 199 udziałów w Spółce stanowiących 99, 5% kapitału zakładowego i
dających prawo do oddania 199 głosów na zgromadzeniu wspólników, stanowiących 99,5% ogólnej liczby
głosów.
9.Nie istnieją żadne inne powiązania pomiędzy Emitentem a nabywcą aktywów. Nie istnieją żadne powiązania
pomiędzy osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta a osobami zarządzającymi Spółką..
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