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Ujawnienie stanu posiadania – przekroczenie progu 5% w ogólnej liczbie głosów na WZA Beef-San S.A. w
Sanoku przez Bank Spółdzielczy w Brodnicy.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o oferc ie - nabyc ie lub zbyc ie znac znego pakietu akc ji

Treść raportu:

Zarząd Beef-San Zakłady Mięsne S.A. w Sanoku, działając w trybie art. 70 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o
ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu
oraz o spółkach publicznych, niniejszym informuje o otrzymaniu w dniu 16 grudnia 2010 roku od Banku
Spółdzielczego z siedzibą w Brodnicy przy ul. Kamionka 27 zawiadomienia o poniższej treści:
„Zarząd Banku Spółdzielczego w Brodnicy, przy ul. Kamionka 27 na podstawie art.69 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29
lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego
systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zawiadamia, że:
1. Bank Spółdzielczy w Brodnicy w wyniku realizacji, w dniu 16 grudnia 2010r. czterech pakietowych sesyjnych
transakcji zakupu akcji Beef-San Zakłady Mięsne S.A. z siedzibą w Sanoku, przy ul. Mickiewicza 29, wpisanej przez
Sąd Rejonowy w Rzeszowie do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
0000069391 nabył:
· 300 000 sztuk akcji, po cenie 1,65 zł za jedna akcję,
· 300 000 sztuk akcji, po cenie 1,69 zł za jedną akcję,
· 140 000 sztuk akcji, po cenie 1,67 zł za jedną akcję,
· 60 000 sztuk akcji, po cenie 1,80 zł za jedną akcję,
tj. o łącznej cenie zakupu wynoszącej 1 343 800,00zł., wskutek czego przekroczył pułap 5%, ogólnej liczby głosów
w tej spółce
2. Przed nabyciem akcji opisanych w pkt.1 Bank Spółdzielczy w Brodnicy posiadał 2 000 000 sztuk akcji, co
stanowiło 3,83% udziału w kapitale zakładowym spółki oraz dawało prawo do wykonywania 2 000 000 głosów z
tych akcji tj. 3,83% ogólnej liczby głosów w spółce,
3. W wyniku nabycia akcji opisanych w pkt. 1 Bank Spółdzielczy w Brodnicy posiada obecnie 2 800 000 sztuk
akcji, co stanowi 5,36% udziału w kapitale zakładowym spółki oraz daje prawo do wykonywania 2 800 000 głosów
z tych akcji tj. 5,36% ogólnej liczby głosów w spółce,
4. Podmioty zależne od Banku Spółdzielczego w Brodnicy nie posiadają akcji spółki,
5. Bank Spółdzielczy w Brodnicy nie zawierał umowy z osoba trzecią, której
przedmiotem jest przekazanie
uprawnienia do wykonywania prawa głosu z posiadanych akcji spółki.
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