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Treść raportu:

Zarząd "Beef-San" Zakładów Mięsnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku („Emitent”) podaje do publicznej
wiadomości, że na podstawie wypisu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 21 lipca
2009 roku dla ABAKUS Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mysłowicach („ABAKUS”) dowiedział
się, iż nowym wspólnikiem w tej spółce został Pan Ryszard Dors, który objął w niej 400 udziałów. Udziały te
uprawniają do oddania 400 głosów na zgromadzeniu wspólników, stanowiących 66% wszystkich udziałów. W ten
sposób dotychczasowy wspólnik, AJPI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mysłowicach
(„AJPI”) posiadający 199 udziałów uprawniających do oddania 199 głosów na zgromadzeniu wspólników utracił
pozycję podmiotu dominującego w tej spółce.
Podwyższenie kapitału zakładowego w ABAKUS-ie z dnia 1 kwietnia 2009 roku, mocą którego Emitent objął 400
udziałów nie zostało do tej pory zarejestrowane.
ABAKUS jest udziałowcem w Zakładach Mięsnych Mysłowice-Mysław Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
(„MYSŁAW”), posiadającym 20000 udziałów uprzywilejowanych co do głosu w taki sposób, że dają one prawo do
oddania 60000 głosów na zgromadzeniu wspólników, co stanowi 52,17% ogólnej liczby głosów.
Konsekwencją zmiany kontroli nad ABAKUS-em jest więc utrata przez Emitenta pozycji podmiotu dominującego w
ABAKUS i MYSŁAW, dla których Emitent intensywnie poszukiwał inwestorów branżowych. Obecnie Emitent jest
podmiotem dominującym wobec DUET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sanoku,
CARPATIA-MEAT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sanoku, Mysław Partner Spółka Akcyjna z
siedzibą w Mysłowicach oraz AJPI, która złożyła wniosek o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu.
Emitent nie był informowany przez władze ABAKUS, mimo wielokrotnie ponawianego żądania, o zmianach
właścicielskich w tej Spółce. W tej sytuacji Zarząd Emitenta rozważy niezwłocznie wszystkie prawne możliwości
reakcji na zmiany dokonane z pominięciem go przy podejmowaniu decyzji oraz pociągnięcia do
odpowiedzialności osób zarządzających podmiotami zależnymi, które je podejmowały. Emitent zwrócił się już 6
lipca 2009 roku do Zarządu AJPI z żądaniem zwołania nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników tej spółki na
dzień 12 sierpnia 2009 roku w celu dokonania zmian w składzie zarządu.
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