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Treść  raportu:

Zgodnie z § 31 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005 r. w sprawie informacji bieŜących i 
okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Rozporządzenie), Zarząd PAMAPOL S.A. 
(Emitent) w związku z przewidywanym przekroczeniem o ponad 10% niektórych z prognozowanych pozycji wyników 
finansowych, przedstawia korektę prognozy wyników finansowych Emitenta za 2007 r., która opublikowana została 
w raporcie bieŜącym nr 26/2007 z 23 czerwca 2007 r.

Prognoza wyników finansowych z 23 czerwca 2007 r. przewidywała:

Przychody ze sprzedaŜy: 380 000 tys. zł;
EBITDA: 50 000 tys. zł (poprzednio 37 000 tys. zł);
EBIT: 38 000 tys. zł (poprzednio 31 500 tys. zł);
Zysk netto: 25 000 tys. zł (poprzednio 22 000 tys. zł).

Nowa prognoza wyników finansowych Emitenta przewiduje (odniesienie do prognozy z 23.06.2007 r.):

Przychody ze sprzedaŜy: 340 000 tys. zł (spadek o 10,5%);
EBITDA: 47 500 tys. zł (spadek o 5%);
EBIT: 35 000 tys. zł (spadek o 7,9%);
Zysk netto: 29 000 tys. zł (wzrost o 16%).

W prognozie opublikowanej w dniu 23 czerwca 2007 r. skonsolidowane przychody ze sprzedaŜy Grupy Pamapol 
miały wynieść 380.000 tys. zł. Osiągnięcie tego poziomu przychodów było prognozowane m.in. przy załoŜeniu 
stopniowego, rozłoŜonego w czasie wygaszania niskomarŜowego obrotu towarami w spółce Mitmar (stanowi to 
element przyjętego przez Radę Nadzorczą Emitenta „Planu rozwoju i strategii działania spółki PAMAPOL S.A. na 
lata 2007 – 2010”, opublikowanego jako załącznik do raportu bieŜącego nr 26/2007 z 23 czerwca 2007 r.) Jednak 
po wnikliwej analizie Emitent zdecydował o przyspieszeniu, w porównaniu do zakładanego, procesu wygaszania 
części niskomarŜowego obrotu w spółce Mitmar, co pozwoli na uniknięcie konieczności ponoszenia pewnych 
kosztów stałych, a ponadto pozwoli uwolnić zasoby, które zostaną wykorzystane do wprowadzenia do oferty spółki 
Mitmar nowych asortymentów.

Na obniŜenie tegorocznych prognoz wyników wpłynęły równieŜ niekorzystne czynniki pogodowe w okresie zbioru 
grochu które spowodowały spadek zbiorów grochu o kilkanaście procent oraz wysokie koszty restrukturyzacji 
przejętych podmiotów. Jednocześnie Zarząd informuje, Ŝe zbiory pozostałych warzyw przebiegają prawidłowo a 
uzyskiwane wydajności są zgodne lub wyŜsze z wcześniejszymi załoŜeniami.
W związku z powyŜszym Zarząd PAMAPOL S.A. zdecydował się obniŜyć prognozę przychodów skonsolidowanych 
do poziomu 340.000 tys. zł (spadek o 10,5 %), EBITDA do poziomu 47.500 tys. zł (spadek o 5 %) i zysku 
operacyjnego do poziomu 35.000 tys. zł (spadek o 7,9 %).
Jednocześnie Zarząd PAMAPOL S.A. informuje, iŜ w związku z przeszacowaniem aktywów do wartości godziwej w 
przejętej spółce Cenos Sp. z o.o. podniesiona zostaje prognoza skonsolidowanego zysku netto Grupy Kapitałowej 
Pamapol S.A. w 2007 r. z poziomu 25.000 tys. zł do 29.000 tys. zł (wzrost o 16 %). Aktywa netto w spółce CENOS 
są wyŜsze niŜ ich wartość ewidencyjna, co spowodowało przypisanie w skonsolidowany wynik Grupy odpisu 
ujemnej wartości firmy. O przejęciu spółki Cenos Sp. z o.o. Emitent informował raportem bieŜącym nr 27/2007 z 
23 czerwca 2007 r. 
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