
RB 36 2007PAMAPOL S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieŜący nr 36 / 2007

Data sporządzenia: 2007-07-04

Skrócona nazwa emitenta

PAMAPOL S.A.

Temat

Zawarcie znaczącej umowy

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zgodnie z § 5 ust.1 pkt 3 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 
(Rozporządzenie) oraz w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 29/2007 z 23 czerwca 2007 r., Zarząd Spółki 
PAMAPOL S.A. (Emitent) informuje, iż:
pomiędzy Spółką zależną Emitenta CENOS spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrześni, 
przy ulicy Generała Sikorskiego 22, 62-300 Września, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Poznaniu do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000033291 (Kupujący/Spółka zależna 
Emitenta), 
a  GALAXIA LTD spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wieluniu, przy ulicy Rymarkiewicza 6, 
98-300 Wieluń, wpisaną przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia do rejestru przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000065017 (Sprzedający), 
w wykonaniu Umowy Przedwstępnej, o której Zarząd informował w raporcie bieżącym nr 29/2007 z 23 czerwca 
2007 r., w dniu 3 lipca 2007 r. została poświadczona notarialnie umowa sprzedaży zespołu składników 
majątkowych (Umowa). Umowa jest trzecią umową zawartą na przestrzeni 12 miesięcy przez Spółkę zależną 
Emitenta z tym samym podmiotem, przy czym jest umową o największej wartości. Dwie pierwsze umowy, tj. 
umowa dzierżawy oraz umowa zobowiązująca do sprzedaży nieruchomości, których zawarcie wynikało z Umowy 
Przedwstępnej, zawarte zostały w terminach oraz na warunkach wskazanych w ww. raporcie bieżącym nr 29/2007 
i nie spełniały odrębnie ani łącznie kryterium uznania ich za umowy znaczące. Łączna wartość ww. umów wynosi 
20.903 tys. zł. Jako kryterium uznania sumy umów za umowę znaczącą przyjęto wartość kapitałów własnych 
Emitenta w wysokości 108.576 tys. zł wykazanych na koniec I kwartału 2007 roku.
Wartość Umowy wynosi 10.823.522,52 (słownie: dziesięć milionów osiemset dwadzieścia trzy tysięcy pięćset 
dwadzieścia dwa 52/100) złotych netto.
Przedmiotem Umowy jest sprzedaż zespołu składników majątkowych stanowiących własność Sprzedającego, 
które są związane z działalnością w zakresie produkcji (wypalania, mielenia, obróbki), pakowania i sprzedaży 
kawy. 
Cena Sprzedaży obejmuje:
1. cenę za środki trwałe i wyposażenie w łącznej kwocie 5.500 tys. złotych netto (słownie: pięć milionów pięćset 
tysięcy),
2. cenę za prawa ochronne udzielone na znaki towarowe i prawa ze zgłoszenia znaków towarowych do ochrony w
łącznej kwocie 1.750 tys. złotych netto (słownie: jeden milion siedemset pięćdziesiąt tysięcy),
3. cenę za zapasy w łącznej kwocie 3.035 tys. złotych netto (słownie: trzy miliony trzydzieści pięć tysięcy),
4. bazy zakontraktowane do końca 2007 roku w łącznej kwocie 0,538 tys. złotych netto (słownie: pięćset 
trzydzieści osiem tysięcy).
Umowa przewiduje kary umowne. Jeśli w terminie do dnia 31 sierpnia 2007 roku nie dojdzie do przejścia na 
Kupującego praw i obowiązków Sprzedającego wynikających z umów handlowych dotyczących zakupu i 
sprzedaży kawy zakontraktowanych do końca 2007 r., a brak przejścia tych praw i obowiązków będzie wynikał z 
winy Sprzedającego, Sprzedający zapłaci Kupującemu karę umowną w wysokości równowartości korzyści 
utraconych przez Kupującego z powodu braku przejścia tych praw i obowiązków. Ponadto Sprzedający 
zobowiązuje się, że nie będzie prowadził działalności konkurencyjnej wobec Kupującego przez okres 3 lat od 
dnia zawarcia Umowy, pod rygorem zapłaty kary umownej w wysokości 5.000 tys. zł 
Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków rynkowych powszechnie stosowanych dla tego typu umów.
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