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Treść  raportu:

Zarząd PAMAPOL S.A. (Emitent), informuje, Ŝe w dniu 10.03.2009 r. otrzymał z MGB Metro Group Buying Polska Sp. 
z o.o. i Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie (MGB) podpisaną dwustronnie umowę o współpracy 
dotyczącej towarów własnej marki dla produktów ,, ARO” (Umowa). Na mocy niniejszej umowy PAMAPOL S.A. i 
jego spółki powiązane (Producent) zobowiązały się do produkowania, pakowania i dostarczania  na rzecz MGB 
Metro Group Buying Polska Sp. z o.o. i Spółka Komandytowa oraz jej podmiotów powiązanych, tj. Makro Cash and 
Carry S.A. z siedzibą w Warszawie i Real Sp.z o.o. i Spółka Komandytowa (MGB) zamówionych produktów wg. 
ustalonych w Umowie zasad. 
Umowa okreś la wyłącznie warunki produkcji i dostawy na rzecz MGB uzgodnionych produktów pod znakiem 
towarowym ,, ARO ”(znak towarowy). Ogólne warunki zakupów wraz z okreś leniem płatności i terminów dostaw 
uzgadnianie będą w poszczególnych zamówieniach składanych Producentowi przez MGB. Umowa została zawarta
na czas nieokreś lony. Stronom przysługuje prawo do wypowiedzenia niniejszej umowy z zachowaniem 
3-miesięcznego terminu wypowiedzenia. MGB posiada prawo do rozwiązania umowy z Producentem ze skutkiem 
natychmiastowym, w szczególności jeŜeli Producent:
- proponuje ceny/warunki, które nie zostały uzgodnione przez strony,
- nie spełnia wymogów jakościowych ustalonych przez MGB, oraz nie usunie 
   nieprawidłowości z tym związanych w terminie 30 dni od daty zawiadomienia,
- realizuje produkcję i dostawę produktów ze znakiem towarowym na rzecz innych 
   podmiotów, 
- zleca produkcję zamówionych produktów osobom trzecim bez zgody MGB,
- nastąpi zmiana właściciela Producenta, która moŜe mieć niekorzystny wpływ na interes 
   MGB, 
- stanie się stroną postępowania upadłościowego, likwidacyjnego, lub zaistnieją ku temu 
   przesłanki.
W przypadku powierzenia produkcji zamówionych produktów osobom trzecim bez zgody MGB, ich realizacji na 
rzecz innych podmiotów, oraz w przypadku nieprzestrzegania wymogów jakościowych, Producent uiści 
odszkodowanie stanowiące równowartość 10 % całości sprzedaŜy netto dostarczonych produktów w okresie 
ostatnich 12 miesięcy od naruszenia warunków umowy, ale w kaŜdym przypadku w wysokości nie mniejszej niŜ 
25 tys. EURO lub równowartość tej kwoty. 
MGB zastrzega sobie prawo do Ŝądania dalszego odszkodowania w wysokości przekraczającej wysokość kary 
umownej. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. 
Z uwagi na sposób dokonywania transakcji handlowych w ramach Umowy dokonanie rzetelnego szacunku 
Umowy w dłuŜszej perspektywie czasowej jest niemoŜliwe. Emitent monitorował będzie poziom realizacji obrotów 
na bieŜąco. Umowa nie spełnia kryterium umowy znaczącej, jednak jest istotna dla działalności Grupy Kapitałowej 
PAMAPOL.
Jednocześnie Emitent informuje, iŜ obok marki własnej „ARO” Spółki z Grupy Kapitałowej PAMAPOL dostarczają 
ponadto na rzecz MGB produkty pod marką ,, PAMAPOL ”, ,, KWIDZYN ”, ,, CENOS ” , oraz marką własną MGB 
,,TIP”.   Z uwzględnieniem ww. Umowy szacowany obrót pomiędzy MGB i jej spółkami zaleŜnymi a Spółkami Grupy 
Kapitałowej PAMAPOL S.A. w 2009 r. wyniesie ok. 18.000 tys. zł. 
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