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Treść raportu:

Zarząd "Beef-San" Zakłady Mięsne S.A. w Sanoku informuje , że transakcje zawierane przez "Beef-San" S.A.
z:
1. Zakładem Przetwórstwa Mięsnego "Zaczyk " - Zaczyk Jacek w Łabowej łącznie w ciagu ostatnich 12 miesięcy
spełniły kryterium znaczącej umowy .
W tym okresie zawarto 36 transakcji , ich łączna wartość wyniosła 1 764 496,76 zł a wartość najwiekszej
transakcji zawartej w dniu 01.05.2009 wyniosła 151 175,48 zł.
Wszystkie transakcje są zawierane na tych samych warunkach . Przedmiotem transakcji jest sprzedaż dla
Zakładu Przetwórstwa Mięsnego "Zaczyk " - Zaczyk Jacek w Łabowej żywca wołowego oraz mięsa.
Wszystkie zawierane transakcje dotyczą zwykłej operacyjnej działalności Spółki i przebiegają na warunkach
rynkowych , bez jakichkolwiek cech szczególnych .
Kryterium uznania umów za znaczące jest fakt , iż ich łączna wartość przekracza 10 % kapitałów własnych
Emitenta .
2. Zakładami Masarskimi "TRIO" R. Żychowski , W. Kilar, A. Stachaczyński Spółka jawna z siedzibą w Jaśle ;
łącznie w ciągu ostatnich 12 miesięcy spełniły kryterium znaczącej umowy .
W tym okresie zawarto 289 transakcji na łączną wartość 2 054 800 ,23 zł , z czego 55 transakcji na wartość
944 531,96 zł dotyczyło sprzedaży mięsa przez "Beef-San " dla Zakładu Masarskiego "TRIO" , a wartość
największej transakcji zawartej w dniu 17.09.2009 r. wyniosła 38 862,00 zł , natomiast 234 transakcje
na wartość 1 110 277,27 zł dotyczyło zakupu wędlin od Zakładu Masarskiego "TRIO" , a wartość największej
transakcji zakupu zawartej w dniu 12.08.2009 r. wyniosła 10 583,19 zł .
Wszystkie transakcje zawierane są na tych samych warunkach ; dotyczą zwykłej operacyjnej działalności
spółki i przebiegaja na warunkach rynkowych bez jakichkolwiek cech szczególnych .
Kryterium uznania umów za znaczące jest fakt , iż ich łączna wartość przekracza 10 % kapitałów własnych
Emitenta .
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