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

Treść  raportu:

Zarząd Spółki PAMAPOL S.A.(Emitent) informuje, Ŝe w dniu 23 września 2008 roku powziął informacje od dwóch 
spółek zaleŜnych Emitenta nt. wpłynięcia środków z dotacji pochodzących z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa w Warszawie (ARiMR) realizowanych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego ,, 
Restrukturyzacja i modernizacja sektora Ŝywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006 ” (SPO).

Zgodnie z tymi informacjami spółki zaleŜne:

- WZPOW Kwidzyn Sp. z o.o. z siedzibą w Kwidzynie (WZPOW) otrzymała w dniu 22 września 2008 r. kwotę 
3.783.599,08 zł.
- CENOS Sp. z o.o. z siedzibą we Wrześni otrzymała w dniu 23 września 2008 r. kwotę 1.867.939,50 zł.

Łączna wartość dotacji otrzymanych przez Emitenta i podmioty zaleŜne Emitenta od ARiMR w okresie ostatnich 12 
miesięcy przekracza równowartość 10% kapitałów własnych Emitenta i wynosi łącznie 16.055.288,08 zł. W kwocie 
tej mieszczą się dotacje, o których otrzymaniu Emitent informował w raporcie bieŜącym nr 58/2007 z dnia 26 
listopada 2007 roku (kwota 2.960.872,00 zł), oraz w raporcie bieŜącym nr 5/2008 z dnia 25 stycznia 2008 roku 
(kwota 2.498.250,00 zł).

W okresie ostatnich 12 miesięcy struktura łącznej wysokości otrzymanych dotacji w rozbiciu na Emitenta i 
poszczególne spółki zaleŜne przedstawia się następująco:

- Emitent – 7.175.792,50 zł
- WZPOW – 6.744.471,08 zł
- CENOS Sp. z o.o.- 1.867.939,50 zł
- ZPOW ,, Ziębice ” Sp. z o.o. – 267.085,00 zł

Dotacją o najwyŜszej wartości w kwocie 3.783.599,08 zł, są środku otrzymane przez WZPOW w dniu 22 września 
2008 roku. Niniejsza dotacja została udzielona w wyniku realizacji umowy z dnia 3 marca 2006 roku zawartej przez 
WZPOW z ARiMR. Kwota dotacji została przyznana w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego ,, 
Restrukturyzacja i modernizacja sektora Ŝywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006 ” w celu 
dofinansowania przedsięwzięcia zrealizowanego przez WZPOW obejmującego prace remontowo-budowlane, 
oraz wyposaŜenie w maszyny i urządzenia.

Jednocześnie Emitent informuje, iŜ o zawarciu umów dotyczących dofinansowania inwestycji realizowanych przez 
podmioty wchodzące w skład Grupy Kapitałowej PAMAPOL S.A. oraz o szczegółowym przeznaczeniu środków 
pochodzących z tego źródła Emitent informował w prospekcie emisyjnym sporządzonym w związku z emisją akcji 
serii B.
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