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Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść  raportu:

W nawiązaniu do Raportów bieŜących nr 29 / 2007 z 23 czerwca 2007 r. i 36/2007 4 lipca 2007 r. Zarząd Spółki 
PAMAPOL S.A.(Emitent) informuje, Ŝe w dniu 2 września 2008 r. otrzymał od spółki zaleŜnej CENOS Sp. z o.o. z 
siedzibą we Wrześni informację o rozwiązaniu w dniu 1 września 2008 r. przedwstępnej umowy sprzedaŜy 
nieruchomości zawartej w dniu 25 czerwca 2007 r.(Umowa przedwstępna sprzedaŜy nieruchomości) ze spółką 
GALAXIA LTD Sp. z o.o. z siedzibą w Wieluniu oraz umowy dzierŜawy  zawartej z tą spółką w dniu 2 lipca 2007 r. 
(Umowa DzierŜawy), o zawarciu których Emitent informował raportem bieŜącym nr 36 / 2007 z 4 lipca 2007 r.     
Zawarcie wyŜej wymienionych umów nastąpiło w wykonaniu postanowień umowy przedwstępnej podpisanej w 23 
czerwca 2007 r., o której Emitent informował raportem bieŜącym nr 29/2007 z 23 czerwca 2007 r.
W wyniku rozwiązania ww. umów ich postanowienia przestają obowiązywać. Strony oświadczyły, Ŝe nie mają 
wobec siebie z tytułu rozwiązania umów Ŝadnych roszczeń i nie będą ich podnosić w przyszłości (co obejmuje 
takŜe roszczenia dotyczące zapłaty kary umownej w wysokości 5.000.000 zł, która przewidziana była w Umowy 
przedwstępnej sprzedaŜy nieruchomości w przypadku niezawarcia przez którąkolwiek ze stron umowy 
przyrzeczonej), poza zapłatą czynszu podstawowego i dodatkowego za sierpień 2008 r. w odniesieniu do umowy 
DzierŜawy.
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