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Temat

Przekroczenie wartości zamówień składanych przez VLM Food Trading Inc.(Kanada) progu 10% kapitałów 
własnych 

Podstawa prawna

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

Treść  raportu:

Zarząd Spółki PAMAPOL S.A. (Emitent) informuje, Ŝe w dniu 8 czerwca 2009 r. do spółki zaleŜnej – Zakłady 
Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego Sp. z o.o. z siedzibą w Ziębicach (Dostawca) wpłynęło kolejne zamówienie 
od VLM Food Trading International Inc.3535 St-Charles Blvd Suite 405 Kirkland Quebec Kanada (Zamawiający). 
Treść zamówień składanych przez Zamawiającego począwszy od marca 2009 r. dotyczy dostarczania przez 
Dostawcę na rzecz Zamawiającego warzyw mroŜonych, tj.: grochu, mieszanki czteroskładnikowej, mieszanki 
marchwi i grochu w okresie od marca 2009 r. do końca maja 2010 r.
Łączna wartość zamówień złoŜonych na ww. produkty przez Zamawiającego w okresie od 5 marca 2009 r. do 8 
czerwca 2009 r. wynosi 2.910.420 Euro, co po przeliczeniu według średniego kursu ogłoszonego przez NBP na 
dzień 8 czerwca 2009 r. odpowiada kwocie 13.199.627 zł.                                                                                                       
Zamówieniem o najwyŜszej wartości jest zamówienie z dnia 13 maja 2009 r. na dostawę w okresie od czerwca 
2009 r. do końca maja 2010 r. grochu mroŜonego, której wartość wynosi 821.949 Euro, co po przeliczeniu według 
średniego kursu ogłoszonego przez NBP na dzień 8 czerwca 2009 r. odpowiada kwocie 3.727.785 zł.
Pozostałe warunki zamówienia nie odbiegają od warunków stosowanych dla tego typu transakcji.
Dostawca przewiduje wpłynięcie następnych zamówień od Zamawiającego, obejmujących podobny zakres 
asortymentowy.
Jako kryterium uznania łącznej wartości powyŜszych zamówień za znaczące Emitent przyjął 10% kapitałów 
własnych.
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