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Podstawa prawna

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

Treść  raportu:

Zgodnie z § 5 ust.1 pkt 1 w związku z § 5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 
2005 r. w sprawie informacji bieŜących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych 
(Rozporządzenie) Zarząd Spółki PAMAPOL S.A. (Emitent) informuje, iŜ w dniu 3 października 2007 r. pomiędzy 
Emitentem i Pawłem Szataniakiem (Nabywca) oraz Emitentem i Mariuszem Szataniakiem (Nabywca) podpisane 
zostały dwie jednobrzmiące umowy (Umowy) w przedmiocie zbycia przez Emitenta na rzecz kaŜdego z nabywców 
1.416.650 sztuk (łącznie 2.833.300, słownie: dwóch milionów ośmiuset trzydziestu trzech tysięcy trzystu) akcji 
zwykłych na okaziciela serii B spółki Wielton S.A., (Spółka) o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia 
groszy) kaŜda i łącznej wartości nominalnej 566.660 (pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt) 
złotych.
Na mocy ww. umów kaŜdy z Nabywców nabył przedmiotowe akcje Wielton S.A. za cenę w wysokości 12.041.525 
(dwunastu milionów czterdziestu jeden tysięcy pięciuset dwudziestu pięciu) złotych, czyli po 8,50 (osiem złotych 
pięćdziesiąt groszy) złotych za jedną akcję (łączna cena jaką uzyskał Emitent od obu Nabywców wyniosła 
24.083.050 zł). Jednocześnie strony postanowiły, iŜ w przypadku, jeŜeli cena emisyjna akcji w ofercie publicznej 
przed pierwszym notowaniem Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie będzie wyŜsza niŜ 8,50 
(osiem złotych pięćdziesiąt groszy) złotych za jedną akcję kaŜdy z Nabywców  zobowiązuje się, zapłacić na rzecz 
Emitenta dodatkową cenę stanowiącą róŜnicę (pomnoŜoną przez ilość akcji kupowanych na podstawie niniejszej 
umowy) pomiędzy ceną 8,50 (osiem złotych pięćdziesiąt groszy) złotych a ceną emisyjną akcji w ofercie publicznej 
przed pierwszym notowaniem na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, w terminie do dnia 10 
października 2008 r. Pozostałe warunki Umów nie odbiegają od warunków standardowych dla tego typu umów. 
Wartość ewidencyjna zbywanych aktywów finansowych w księgach rachunkowych Emitenta wynosi 4.479.671,45 
zł.
Zbywane aktywa miały charakter długoterminowej lokaty kapitałowej Emitenta.
Udział zbywanych akcji w kapitale zakładowym spółki Wielton S.A. wynosi 5,6 % i odpowiada 5,6 % ogólnej liczby 
głosów na walnym zgromadzeniu spółki Wielton S.A. Po dokonaniu transakcji Emitent nie posiada akcji Wielton 
S.A.
Pomiędzy Emitentem a Nabywcami zachodzą powiązania wynikające z pełnienia przez p. Pawła Szataniaka funkcji 
Prezesa Zarządu Emitenta oraz pełnienia przez p. Mariusza Szataniaka funkcji Wiceprezesa Zarządu Emitenta. 
Jednocześnie obaj Nabywcy są znaczącymi akcjonariuszami Emitenta.
Jako kryterium uznania aktywów oraz umów za znaczące przyjęto wysokość kapitałów własnych Emitenta.
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