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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 88 transakcji na łączną wartość 1 709 451,24 zł. z czego 59 transakcji na wartość
1 655 751,24 zł dotyczyło sprzedaży przez "Beef San" dla Zakładu Przetwórstwa Mięsnego "Zaczyk"
żywca wołowego , a wartość największej transakcji zawartej w dniu 17.12.2009 r. wyniosła 95 461,20 zł,
natomiast 29 transakcji na wartość 53 700 ,00 zł dotyczyło zakupu usług ubojowych świadczonych dla
"Beef San " S.A. , a wartość największej transakcji zakupu zawartej w dniu 17.12.2009 r. wyniosła
7 051,60 zł .
Wszystkie transakcje zawierane są na tych samych warunkach ; 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 ; w
ciągu ostatnich 12 miesięcy łącznie spełniły kryterium znaczącej umowy .
W tym okresie zawarto 231 transakcji na łączną wartość 1 631 675 14 zł , z czego 51 transakcji na wartość
878 244,60 zł dotyczyło sprzedaży mięsa przez "Beef-San " dla Zakładu Masarskiego "TRIO" , a wartość
największej transakcji zawartej w dniu 18.12.2009 r. wyniosła 58 266,24 zł , natomiast 180 transakcji
na wartość 788 980,75 zł dotyczyło zakupu wędlin od Zakładu Masarskiego "TRIO" , a wartość największej
transakcji zakupu zawartej w dniu 21.12.2009 r. wyniosła 19 902,73 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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