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Treść raportu:

Zarząd „Beef-San” Zakłady Mięsne S.A. w Sanoku informuje, że w dniu 11 sierpnia 2009r. otrzymał od IDEA
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Królewska 16 ,00-103 Warszawa,
działającego w imieniu utworzonego przez siebie funduszu IDEA PARASOL Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z
wydzielonymi Subfunduszami (dalej „Fundusz”) a zarządzanego przez Dom Maklerski IDM S.A , korektę informacji
/ przekazanej do publicznej wiadomości w dniu 06 sierpnia 2009r. (raport bieżący nr 50/2009) /, w którym
wskazano błędną datę rozliczenia transakcji sprzedaży akcji Spółki „Beef-San” S.A.
Poprawna treść informacji jest następująca:
.
Towarzystwo informuje , że w wyniku zbycia akcji spółki „Beef-San” S.A. w dniu 29 lipca 2009r ( rozliczenie
transakcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.) ,udział Funduszu spadł poniżej 5,0% w ogólnej
liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
.
Przed sprzedażą , na dzień 28 lipca 2009r. Fundusz posiadał ogółem 5.226.000 szt akcji Spółki , co stanowiło
10,00% udziału w kapitale zakładowym Spółki .Akcje uprawniały do oddania 5.226.000 głosów na walnym
zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki stanowiących 10,00% udziału w ogólnej liczbie głosów .
Po transakcji sprzedaży 5.226.000 szt akcji w dniu 29 lipca 2009r. ,udział Funduszu w kapitale zakładowym oraz
liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki spadł z 10,00% do 0,00%.
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