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Treść raportu:

Zarząd „Beef-San” Zakłady Mięsne S.A. w Sanoku przekazuje do publicznej wiadomości,
że w dniu 21.08.2009 r. otrzymał informację ,iż transakcje zawierane przez Zakłady Mięsne Mysłowice „Mysław”
Sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach - podmiot zależny Emitenta
z niżej wymienionym kontrahentem w ciągu ostatnich 12 miesięcy spełniły kryterium
uznania umów za znaczące.
1. DERA POLAND Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie tym okresie zawarto 5 transakcji sprzedaży, ich łączna wartość
wyniosła 1 038 167,50 zł, a wartość największej transakcji zawartej w dniu 24.06.2009 wyniosła 813 082,30 zł. W
tym okresie zawarto także 84 transakcje zakupu na łączna kwotę 1 940 963,34 zł, a wartość największej transakcji
zawartej w dniu 10.02.2009 r. wyniosła 109 870,00 zł.
Wszystkie transakcje są zawierane na tych samych warunkach. Warunki transakcji pomiędzy spółkami określone
zostały w Umowie o współpracy handlowej z dnia 18.02.2008 r. zawartej na czas nieokreślony.
Przedmiotem transakcji jest sprzedaż towarów handlowych znajdujących się w asortymencie kontrahenta.
Wszystkie zawierane transakcje dotyczą zwykłej operacyjnej działalności Spółek i przebiegają na warunkach
rynkowych. Umowa o współpracy nie zawierała postanowień dotyczących kar umownych oraz nie była zawarta z
zastrzeżeniem warunku i terminu. Postanowienia umowy nie odbiegają od postanowień stosowanych w
umowach tego typu.
Kryterium uznania umów za znaczące jest fakt, iż ich łączna wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.
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