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Temat

Postanowienie sądu o wpisie do rejestru zastawów zastawu na udziałach w spółce 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 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. (Emitent) informuje, Ŝe w dniu 9 marca 2009 r. otrzymał odpis postanowienia Sądu Rejonowego 
dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, Wydział XV Gospodarczy – Rejestru Zastawów (Sąd), na mocy którego Sąd, po 
rozpoznaniu w dniu 27 lutego 2009 r. wniosku Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w 
Warszawie (Bank), postanowił wpisać do rejestru zastawów zastaw na 105.000 udziałach o wartości nominalnej 
100 zł kaŜdy, w spółce zaleŜnej – MITMAR Sp. z o.o. z siedzibą w Głownie, ustanowiony na wniosek Banku w celu 
zwiększenia poziomu zabezpieczenia wierzytelności Banku w związku z przedłuŜeniem do 27 stycznia 2010 r. 
okresu spłaty kredytu udzielonego Emitentowi w formie limitu kredytowego wielocelowego w kwocie 7.000.000 zł., 
na podstawie umowy kredytowej z dnia 28.12.2005 r. z późniejszymi zmianami. 
Zastawione udziały stanowią 100 % kapitału zakładowego MITMAR Sp. z o.o. (Spółka) oraz 100 % głosów na 
Zgromadzeniu Wspólników Spółki.
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10.500.000 zł i dzieli się na 105.000 udziałów o wartości nominalnej 100 zł kaŜdy. 
Emitent posiada 100 % udziałów w Spółce.
Wartość ewidencyjna zastawionych aktywów w księgach rachunkowych Emitenta odpowiada wartości nominalnej 
udziałów. Udziały w Spółce stanowią długoterminową lokatę kapitałową Emitenta.
Pomiędzy Emitentem lub osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta a Bankiem nie zachodzą inne 
powiązania niŜ wynikające z realizowanych w tym Banku przez Emitenta umów kredytowych.
Wartość udziałów stanowiących przedmiot ustanowionego zastawu stanowi powyŜej 20 % kapitału zakładowego 
Spółki przez co spełnia kryterium znaczących aktywów w rozumieniu § 2 ust. 5 Rozporzadzenia.

PAMAPOL SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

PAMAPOL S.A. SPOśYWCZY (spo)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji  GPW w W-wie)

97-438 Rusiec

(kod pocztowy) (miejscowość)

WIELUŃSKA 2 2

(ulica) (numer)

043 6766020 043 6766887

(telefon) (fax)

krzysztof.polgrabia@pamapol.com.pl www.pamapol.com.pl

(e-mail) (www)

832-176-16-81 730365765

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkc ja Podpis

2009-03-09 Krzysztof Półgrabia Prezes Zarządu Krzysztof Półgrabia

Komisja Nadzoru Finansowego

1


