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Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zgodnie z § 5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005 r. w sprawie informacji bieżących i 
okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd Spółki PAMAPOL S.A. informuje, 
że w dniu 20 czerwca 2007 r.  otrzymał od spółki zależnej – Warmińskich Zakłady Przetwórstwa Owocowo- 
Warzywnego Sp. z o.o. z siedzibą w Kwidzynie informacje o podpisaniu 5 umów handlowych z VLM Food Trading 
International Inc.3535 St-Charles Blvd Suite 405 Kirkland Quebek Kanada (Kupujący). Na mocy przedmiotowych 
umów spółka Warmińskie Zakłady Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego Sp. z o.o. (Sprzedawca) zobowiązała się 
do sprzedaży na rzecz Kupującego grochu mrożonego niekalibrowanego oraz mieszanki warzywnej grochu z 
marchwią. Dostawy przedmiotowego asortymentu zostały rozłożone w czasie:
-od lipca 2007 r. do końca kwietnia 2008 r. dla grochu mrożonego,
-od września 2007 r. do końca czerwca 2008 r. dla mieszanki warzywnej.                  
Całkowita wartość zawartych umów wynosi 11.319.766,60 zł. Umową o najwyższej wartości 
jest umowa sprzedaży grochu mrożonego niekalibrowanego w ilości 2.490,7 ton, której wartość wynosi 
4.845.904,40 zł.
Na mocy niniejszej umowy Sprzedający zobowiązał się dostarczać przedmiotowy towar w okresie od lipca 2007 r. 
do końca kwietnia 2008 r. 
Płatność nastąpi w formie przelewu bankowego w ciągu 21 dni, licząc od załadunku, na rachunek bankowy 
Sprzedawcy.
Kupującemu przysługuje prawo zgłaszania reklamacji w ciągu 5 dni od dnia otrzymania towaru i mogą one 
dotyczyć wyłącznie niezgodności towaru z warunkami określonymi w umowie. W przypadku nie uznania 
reklamacji Sprzedawca może zlecić Polcargo lub innej instytucji przeprowadzenie kontroli towaru w ciągu trzech 
dni roboczych od daty otrzymania reklamacji. Orzeczenie będzie wiążące dla obu stron.
Reklamacje zgłaszane po upływie terminów nie będą rozpatrywane.
Wszelkie spory związane z realizacją umowy, których stronom nie uda się uregulować ugodowo, będą 
rozstrzygane przez Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie (Sąd). Orzeczenia Sądu będą 
ostateczne i strony dobrowolnie dostosują się do ich treści.
Sprzedawca przewiduje zawieranie dalszych kontraktów z Kupującym, obejmujących podobny zakres 
asortmentowy.
Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Jako kryterium znaczącej umowy przyjęto wartość kapitałów własnych Emitenta (108.576 tys. zł na koniec I 
kwartału 2007 roku).
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