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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 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005 r. w sprawie informacji bieŜących i 
okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd PAMAPOL S.A. (Emitent) informuje, 
Ŝe w dniu 29 lutego 2008 roku pomiędzy Stanisławą Janowską i Marianem Janowskim a Emitentem doszło do 
podpisania umowy sprzedaŜy udziałów. Na mocy tej umowy Stanisława Janowska i Marian Janowski 
(Sprzedający), dotychczasowi udziałowcy oraz członkowie zarządu MITMAR Sp z o.o., sprzedają na rzecz PAMAPOL 
S.A. (Kupujący) po 3.620 udziałów kaŜdy z osobna (łącznie 7.240 udziałów) w MITMAR Sp. z o.o. z siedzibą w 
Jeziorku(Spółka) za cenę łączną 1.800.000 złotych. Nabyte aktywa finansowe zostaną zaewidencjonowane w 
księgach rachunkowych Emitenta po cenie nabycia. Zapłata za udziały nastąpi w ciągu 14 dni od daty zawarcia 
umowy, w oparciu ośrodki własne Kupującego. 

Kapitał zakładowy MITMAR Sp. z o.o. wynosi 1.810.000 zł i dzieli się na 18.100 udziałów o wartości nominalnej 100
złotych kaŜdy.
Nabyte udziały stanowią 40% kapitału zakładowego tej Spółki i dają łącznie 40 % głosów na walnym 
zgromadzeniu wspólników. W wyniku zawarcia przedmiotowej umowy PAMAPOL S.A. posiada 100% udziałów w 
kapitale zakładowym MITMAR Sp. z o.o. dających 100% głosów na zgromadzeniu wspólników.
Nabyte aktywa stanowią długoterminową lokatę kapitałową Emitenta
Pomiędzy Emitentem oraz osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta a Sprzedającymi nie zachodzą 
powiązania inne niŜ wynikające z faktu, iŜ Emitent oraz Sprzedający byli dotychczas wspólnikami MITMAR Sp. z o.o.
Nabyte udziały stanowią ponad 20% kapitału zakładowego MITMAR Sp. z o.o., przez co spełniają kryterium 
aktywów o znacznej wartości.
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