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Treść raportu:

Zarząd BEEF SAN Zakładów Mięsnych S.A. w Sanoku informuje, że w dniu 12 czerwca 2009 roku otrzymał
zawiadomienie od Podkarpackiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Sanoku o nabyciu znacznych pakietów
akcji Spółki.
1.W dniu 12 czerwca 2009 roku Podkarpacki Bank Spółdzielczy w z siedzibą Sanoku nabył w wyniku realizacji
pakietowego zlecenia na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
5 226 000 szt akcji (słownie : pięć milionów dwieście dwadzieścia sześć tysięcy sztuk akcji) Beef-San S.A.
2.Przed dokonaniem transakcji Podkarpacki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Sanoku posiadał 50 szt akcji Spółki
stanowiących 0,000095675% kapitału zakładowego i dających prawo do oddania 50 głosów na walnym
zgromadzeniu stanowiących 0,000095675 % wszystkich głosów.
3.Po dokonaniu transakcji Podkarpacki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Sanoku posiada 5 226 050 szt akcji
Spółki stanowiących 10,000095675 % kapitału zakładowego i dających prawo do oddania 5 226 050 głosów
na walnym zgromadzeniu stanowiących 10,000095675 % wszystkich głosów.
4.Podmioty zależne od Podkarpackiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Sanoku nie posiadają akcji Spółki.
5.Podkarpacki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Sanoku nie zawierał umowy z osobą trzecią, której przedmiotem jest
przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu.
6.W okresie 12 miesięcy Podkarpacki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Sanoku zamierza zwiększyć swój udział w
ogólnej liczbie głosów w drodze ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji w liczbie
zapewniającej osiągnięcie 66 % ogólnej liczby głosów w Spółce , który będzie realizował w trybie art. 73 ustawy o
ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu
oraz o spółkach publicznych .

BEEF-SAN ZAKŁADY MIĘSNE SA
(pełna nazwa emitenta)
BEEFSAN

Spożywc zy (spo)
(skróc ona nazwa emitenta)

38-500

(sektor wg. klasyfikac ji GPW w W-wie)

Sanok

(kod poc ztowy)

(miejsc owość )

Mic kiewic za

29
(ulic a)

013 4631151

(numer)
013 4634816

(telefon)
gielda@beefsan.c om.pl

(fax)
www.beefsan.c om.pl

(e-mail)
687-000-54-96

(www)
370014314

(NIP)

(REGON)

Komisja Nadzoru Finansowego

1

BEEFSAN

RB 34 2009

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko/Funkc ja

2009-06-12

Jerzy Biel

Prezes Zarządu

2009-06-12

Cec ylia Potera

Prokurent

Podpis

Komisja Nadzoru Finansowego

2

