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Treść raportu:

Zarząd "Beef-San" Zakłady Mięsne S.A. w Sanoku przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 10.07.2009 r.
otrzymał informacje , że transakcje zawarte przez "Zakłady Mięsne Mysłowice Mysław " Sp z o.o z siedzibą w
Mysłowicach - podmiot zależny od Emitenta - z poniżej wymienionymi kontrahentami w ciągu ostatnich dwu
miesięcy spełniły kryterium uznania umów za znaczące .
1. POLOmarket Sp. z o.o. z siedzibą w Pakości łącznie w tym okresie spełniły kryterium uznania umów za
znaczące. W tym czasie zawarto 89 transakcji sprzedaży, ich łączna wartość wyniosła 3.200.522,50 zł, a wartość
największej transakcji zawartej w dniu 30.05.2009 wyniosła 136.510,52 zł. W tym okresie zawarto także 11
transakcji zakupu na łączna kwotę 59.282,90 zł, a wartość największej transakcji zawartej w dniu 14.05.2009 r.
wyniosła 8.877,69 zł.
Wszystkie transakcje są zawierane na tych samych warunkach. Warunki transakcji pomiędzy spółkami określone
zostały w Umowie o współpracy handlowej z dnia 20.02.2008r zawartej na czas określony do dnia 28.02.2009r
oraz w umowie o współpracy handlowej z dnia 28.02.2009r. zawartej na czas określony do dnia 23.03.2010r.
Przedmiotem transakcji jest sprzedaż wędlin i wyrobów wędliniarskich produkowanych i sprzedawanych przez
Zakłady Mięsne Mysłowice „Mysław” Sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach oraz świadczenie przez POLOmarket Sp. z
o.o. z siedziba w Pakości usług marketingowych, uczestnictwo w gazetkach promocyjnych. Wszystkie zawierane
transakcje dotyczą zwykłej operacyjnej działalności Spółek i przebiegają na warunkach rynkowych, bez
jakichkolwiek cech szczególnych. Umowy o współpracy zawierają postanowienia dotyczące kar umownych.
Umowy o współpracy nie zastrzegają warunku lub terminu. Kryterium uznania umów za znaczące jest fakt, iż ich
łączna wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.
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