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

Treść raportu:

Zgodnie z § 5 ust.1 pkt 3 oraz w związku z § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 
2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych 
Zarząd Spółki PAMAPOL S.A. (Spółka/Kredytobiorca) informuje, że w dniu 2 lipca 2007 r. Spółka otrzymała 
podpisaną umowę kredytową z dnia 29 czerwca 2007 r. o wartości 10.000 tys. zł (Umowa), zawartą pomiędzy 
Spółką a bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisaną
do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000026438 (Bank).
W wyniku podpisania Umowy łączna wartość umów podpisanych na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy przez 
Spółkę oraz jednostki zależne od Emitenta z Bankiem wyniosła 19. 932 tys. zł, co stanowi przekroczenie 10% 
kapitałów własnych Emitenta i spełnienia kryterium znaczącej umowy.
Umowa z dnia 29 czerwca 2007 r. jest o największej wartości. Przedmiotem Umowy jest udzielenie Spółce przez 
Bank kredytu obrotowego przeznaczonego na finansowanie inwestycji kapitałowych w związku z prowadzoną 
działalnością gospodarczą. 
Kredyt udzielony jest na okres od 2 lipca 2007 r. do 28 lipca 2008 r. 
Bank postawi kredyt do dyspozycji Kredytobiorcy w dniach 2-4 lipca 2007 r., po uprzednim ustanowieniu na rzecz 
Banku zabezpieczenia kredytu, dokonanego w oparciu o wystawienie przez Kredytobiorcę weksli in blanco wraz z 
deklaracją wekslową oraz ustanowienie na rzecz Banku zastawu rejestrowego, a do czasu jego ustanowienia 
zastawu finansowego, na akcjach Spółki w łącznej liczbie 1.000.000, należących do członków zarządu 
Kredytobiorcy, wraz z ustanowieniem blokady rachunku, na którym zdeponowano akcje będące przedmiotem 
zabezpieczenia i wystawieniem nieodwołalnych pełnomocnictw dla Banku oraz Domu Maklerskiego PKO BP S.A. 
do dysponowania ww. rachunkiem, na którym zdeponowano akcje będące przedmiotem zabezpieczenia.
Kwota wykorzystanego kredytu jest oprocentowana w stosunku rocznym, według zmiennej stopy procentowej. 
Stopa procentowa równa jest wysokości stawki referencyjnej, powiększonej o marżę banku. Stawkę referencyjną 
stanowi stawka WIBOR 1M. 
Spłata kredytu w kwocie 10.000 tys. zł dokonana zostanie w dniu zakończenia okresu kredytowania, tj. w dniu 28 
lipca 2008 r.
Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków rynkowych powszechnie stosowanych dla tego typu umów.
Umowa nie przewiduje kar umownych.
Jako kryterium znaczącej umowy przyjęto wartość kapitałów własnych Emitenta (108.576 tys. zł na koniec I 
kwartału 2007 roku). 
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