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Skrócona nazwa emitenta

PAMAPOL S.A.

Temat

Przekroczenie wartości obrotów realizowanych przez spółki Grupy Kapitałowej PAMAPOL z JERONIMO MARTINS 
DYSTRYBUCJA progu 10 % kapitałów własnych PAMAPOL S.A.
Podstawa prawna

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

Treść  raportu:

W nawiązaniu do raportu bieŜącego nr 6/2009 z dnia 28 lutego 2009 r. w sprawie szacunkowej wartości obrotów 
spółek Grupy Kapitałowej PAMAPOL a JERONIMO MARTINS DYSTRYBUCJA S.A. z siedzibą w Kostrzynie (JMD) w 
2009 r., Zarząd Spółki PAMAPOL S.A.(Emitent) informuje, Ŝe w dniu 18 maja 2009 r. łączna wartość obrotów 
zrealizowanych pomiędzy spółkami Grupy Kapitałowej PAMAPOL a JERONIMO MARTINS DYSTRYBUCJA S.A. z 
siedzibą w Kostrzynie (JMD) przekroczyła 10% kapitałów własnych Emitenta i wyniosła 13.771.701,00 zł. 
Największym zamówieniem, spośród wszystkich składających się na ww. łączną wartość obrotów zrealizowanych 
z JMD, było wskazane w ww. raporcie bieŜącym nr 6/2009 zamówienie z dnia 27 lutego 2009 r. o wartości ok. 4 
mln zł, złoŜone przez JMD spółce zaleŜnej Emitenta – CENOS Sp. z o.o. z siedzibą we Wrześni (CENOS), na 
dostawy produktów spoŜywczych w okresie marzec – kwiecień 2009 r. Obecnie przedmiotem dostaw spółek Grupy
Kapitałowej PAMAPOL na rzecz JMD są dania gotowe, warzywa konserwowe, warzywa mroŜone, warzywa 
mroŜone z mięsem, produkty zboŜowe oraz kawa. Operacje handlowe pomiędzy podmiotami z Grupy Kapitałowej 
PAMAPOL a JMD dokonywane są w oparciu o liczne zamówienia składane i przyjmowane na bieŜąco, które 
obejmują złoŜenie przez odbiorcę zamówienia, potwierdzenie przez dostawcę przyjęcia zamówienia do realizacji, 
dostawę, a następnie rozliczenie zamówienia. Zamówienia realizowane są przez podmioty z Grupy Kapitałowej 
PAMAPOL S.A. wielokrotnie w ciągu miesiąca. Warunki realizacji zamówień nie odbiegają od powszechnie 
stosowanych dla tego typu umów.
Jako kryterium uznania łącznej wartości obrotów za znaczące Emitent uznaje 10% kapitałów własnych.
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