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Treść raportu:

Zarząd "Beef-San" Zakłady Mięsne S.A. w Sanoku informuje , że w dniu 28 lipca 2009 r. otrzymał informację ,
iż :
1.Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku w wyniku realizacji wezwania na sprzedaż akcji "Beef-San " S.A.
nabył w dniu 24 lipca 2009 r. 15 569 372 szt . akcj spółki , wskutek czego przekroczył pułap 33 % ogólnej
liczby głosów w Spółce .
2.Przed dniem 24 lipca 2009 r. tj. przed dniem nabycia w/w akcji Podkarpacki Bank Spółdzielczy posiadał
5 226 050 sztuk akcji co stanowiło 10,000096 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz dawało prawo
do wykonywania 5 226 050 głosów z tych akcji tj 10,000096 % ogólnej liczby głosów w Spółce .
3. W wyniku nabycia w/w akcji , Podkarpacki Bank Spółdzielczy posiada obecnie 20 795 422 szt akcji ,
co stanowi 39,79% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz daje prawo do wykonania 20 795 422
głosów z tych akcji , tj. 39 ,79 % ogólnej liczby głosów w Spółce .
4. Podmioty zależne od Podkarpackiego Banku Spółdzielczego nie posiadają akcji Spółki .
5. Podkarpacki Bank Spółdzielczy nie zawierał umowy z osoba trzecią , której przedmiotem jest przekazanie
uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji .
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