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Poręczenie kredytu dla spółki zależnej Warmińskie Zakłady Przetwórstwa Owocowo – Warzywnego Sp. z o.o.

Podstawa prawna

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

Treść  raportu:

Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie 
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […], Zarząd 
PAMAPOL S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 26 sierpnia 2009 r. otrzymał z Banku Gospodarki Żywnościowej 
Spółka Akcyjna (Bank) podpisaną dwustronnie umowę poręczenia (Umowa poręczenia) zobowiązań wynikających 
z umowy kredytu obrotowego w kwocie 28 mln zł udzielonego przez Bank spółce zależnej Emitenta, Warmińskim 
Zakładom Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego sp. z o.o. z siedzibą w Kwidzynie (zwane dalej: WZPOW) z 
przeznaczeniem na finansowanie skupu i przechowywania zapasów warzyw i owoców w sezonie 2009/2010 
(Umowa kredytu), o zawarciu której Emitent poinformował w raporcie bieżącym nr 27/2009  z dnia 18 sierpnia 
2009 r. Ponadto w tym samym dniu Emitent otrzymał informacje o wpłynięciu w dniu 26 sierpnia 2009 r. do jego 
dwóch podmiotów zależnych: CENOS sp. z o.o. z siedzibą we Wrześni oraz Zakładów Przetwórstwa Owocowo – 
Warzywnego „Ziębice” sp. z o.o. z siedzibą w Ziębicach (łącznie z Emitentem zwane dalej: Spółkami), dwustronnie 
podpisanych umów poręczenia z Bankiem o jednakowej treści co ww. Umowa poręczenia, zawartych w związku z 
Umową kredytu udzielonego przez Bank WZPOW (łącznie zwane dalej: Umowami).   
Zgodnie z treścią Umów, każda ze Spółek poręczyła odrębnie za zobowiązania WZPOW z tytułu zawartej Umowy 
kredytu, w tym za zobowiązania z tytułu odsetek, należnych opłat i prowizji oraz wszelkich kosztów dochodzenia 
roszczeń z tego tytułu:
1) istniejące w chwili udzielenia poręczenia (w ww. kwocie równoważnej wysokości kredytu) oraz,
2) mogące powstać w przyszłości do wysokości 14 mln zł,
na wypadek, gdyby WZPOW nie wykonał w całości lub w części tych zobowiązań w terminie oznaczonym w 
Umowie kredytu lub w oświadczeniu Banku o wypowiedzeniu tejże Umowy kredytu.
Ponadto, każda ze Spółek złożyła oświadczenie o poddaniu się egzekucji na podstawie wystawionych przez Bank, 
zgodnie z art. 97 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, bankowych tytułów egzekucyjnych, które Bank 
może wystawić odrębnie dla każdej z nich do kwoty 42 mln zł. Bank może wystąpić o nadanie tym tytułom klauzuli 
wykonalności do dnia 11 października 2013 r.

Poręczenia zostały udzielone bezterminowo.

Umowy nie przewidują wynagrodzenia z tytułu udzielonych poręczeń.
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