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Skrócona nazwa emitenta
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Temat

Objęcie udziałów w podwyŜszonym kapitale zakładowym spółki zaleŜnej MitMar Sp. z o.o.

Podstawa prawna

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

Treść  raportu:

Zgodnie z § 5 ust.1 pkt 1 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie 
informacji bieŜących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Rozporządzenie) 
Zarząd PAMAPOL S.A. (Spółka) informuje, iŜ w dniu 15 maja 2008 r. otrzymał informację o rejestracji w dniu 29 
kwietnia 2008 r. w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego 
zmiany kapitału zakładowego spółki MITMAR Sp. z o.o. z siedzibą w Głownie (jednostka zaleŜna PAMAPOL S.A.).
W wyniku rejestracji przez sąd kapitał zakładowy MITMAR Sp. z o.o. został podwyŜszony o kwotę 2.250.000 zł 
poprzez ustanowienie 22500 udziałów o wartości nominalnej 100 zł kaŜdy. Wszystkie udziały w podwyŜszonym 
kapitale objęła spółka PAMAPOL S.A., pokrywając je wkładem pienięŜnym. Źródłem finansowania nabytych 
aktywów są środki własne PAMAPOL S.A. Nowe udziały stanowią 44,47 % w podwyŜszonym kapitale spółki 
MITMAR Sp. z o.o. Wartość ewidencyjna objętych udziałów w księgach rachunkowych Spółki odpowiada sumie 
wartości nominalnej udziałów, tj. 2.250.000 zł. 
Objęte aktywa mają charakter długoterminowej lokaty kapitałowej PAMAPOL S.A.
Kapitał zakładowy MITMAR Sp. z o.o. po rejestracji wynosi 5.060.000 zł i dzieli się na 50600 udziałów o wartości 
100 zł kaŜdy, dających łącznie 50600 głosów na zgromadzeniu wspólników. 
PAMAPOL S.A. posiada 100 % udziałów w kapitale zakładowym MITMAR Sp. z o.o. dających 100 % głosów na 
zgromadzeniu wspólników tej spółki. 
Objęte przez PAMAPOL S.A. aktywa finansowe stanowią powyŜej 20 % kapitału zakładowego MITMAR Sp. z o.o., 
przez co spełniają kryterium znaczących aktywów w rozumieniu § 2 ust. 5 Rozporządzenia.
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