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Nabycie oraz objęcie udziałów w MITMAR Sp. z o.o.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie 
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, w nawiązaniu do 
raportów bieżących 43/2006, 8/2007, 11/2007 i 12/2007, Zarząd Spółki PAMAPOL S.A. informuje, że w dniu 31 
maja 2007 roku na mocy uchwały wspólników MITMAR Sp. z o.o. z siedzibą w Jeziorku, gmina Koluszki 
(MITMAR), wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem 0000281684 przez Sąd Rejonowy dla Łodzi 
Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, Spółka PAMAPOL S.A. objęła 3.028 nowych 
udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym MITMAR, o wartości nominalnej 100 złotych każdy, stanowiących
16,73% kapitału zakładowego i dających 16,73% głosów na walnym zgromadzeniu wspólników tej spółki. Udziały 
zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny (aport) w postaci wierzytelności, jakie przysługują PAMAPOL S.A. 
w stosunku do MITMAR (następcy prawnego „MITMAR” EXPORT – IMPORT Marian Janowski, Stanisława 
Janowska Sp. jawna z siedzibą w Jeziorku), o łącznej wartości 10 milionów złotych. Kapitał zakładowy MITMAR po
podwyższeniu wynosi 1.810.000 złotych i dzieli się na 18.100 udziałów o wartości nominalnej 100 złotych każdy. 
Objęte udziały stanowią 16,73% kapitału zakładowego MITMAR i dają 16,73% głosów na walnym zgromadzeniu 
wspólników tej spółki.

Również w dniu 31 maja 2007 roku zawarto 2 umowy sprzedaży z osobami fizycznymi: Stanisławą Janowską i 
Marianem Janowskim (Sprzedający) na mocy, których osoby te sprzedały na rzecz PAMAPOL S.A. łącznie 7.832 
udziały w spółce  MITMAR o wartości nominalnej 100 złotych każdy,  za cenę 4 miliony złotych. Nabycie udziałów 
nastąpiło za  środki pochodzące z emisji akcji serii B PAMAPOL S.A. Nabyte udziały stanowią 43,27% kapitału 
zakładowego MITMAR i dają 43,27% głosów na walnym zgromadzeniu wspólników tej spółki.
Nie istnieją inne powiązania pomiędzy PAMAPOL S.A. i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi PAMAPOL 
S.A. a zbywającymi udziały.

W wyniku wymienionych zdarzeń PAMAPOL S.A. posiada 10.860 udziałów w MITMAR Sp. z o.o., stanowiących 
60% kapitału zakładowego i dających 60% głosów na walnym zgromadzeniu wspólników tej spółki. Nabyte i 
objęte udziały w MITMAR stanowią ponad 20% kapitału zakładowego tej spółki, przez co spełniają kryterium 
uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości. Charakter nabytych aktywów – inwestycja długoterminowa: 
nabycie MITMAR stanowi realizację celów emisji opisanych w Prospekcie emisyjnym PAMAPOL S.A. pkt 1.5 pt. 
"Przejęcia i dokapitalizowanie firm z sektora przetwórstwa mięsno-warzywnego".
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