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Treść raportu:

Zarząd "Beef-San" Zakłady Mięsne S.A. w Sanoku informuje , że transakcje wspólne ( dotyczące sprzedaży
i zakupu ) zawierane przez "Beef-San " S.A. z Zakładami Masarskimi "TRIO" R. Żychowski , W. Kilar,
A. Stachaczyński Spółka jawna z siedzibą w Jaśle ; łącznie w ciągu ostatnich 12 miesięcy spełniły kryterium
znaczącej umowy .
W tym okresie zawarto 752 transakcje na łączną wartość 4 654 286 ,40 zł , z czego 135 transakcji na wartość
2 432 190,90 zł dotyczyło sprzedaży mięsa przez "Beef-San " dla Zakładu Masarskiego "TRIO" , a wartość
największej transakcji zawartej w dniu 19.11.2008 r. wyniosła 41 422,90 zł , natomiast 617 transakcji
na wartość 2 222 095 ,50 zł dotyczyło zakupu wędlin od Zakładu Masarskiego "TRIO" , a wartość największej
transakcji zakupu zawartej w dniu 18.03.2008 r. wyniosła 22 958,03 zł .
Wszystkie transakcje zawierane są na tych samych warunkach ; dotyczą zwykłej operacyjnej działalności
spółki i przebiegaja na warunkach rynkowych bez jakichkolwiek cech szczególnych .
Kryterium uznania umów za znaczące jest fakt , iż ich łączna wartość przekracza 10 % kapitałów własnych
Emitenta .
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