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Temat

Podpisanie aneksu do umowy sprzedaży produktów spożywczych z EUROCASH S.A.

Podstawa prawna

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

Treść  raportu:

Zarząd Spółki PAMAPOL S.A. (Emitent) informuje, że w dniu  2 września 2009 r. otrzymał informację o podpisaniu 
przez EUROCASH S.A. z siedzibą w Komornikach aneksu do ramowej umowy sprzedaży produktów spożywczych z 
dnia 12 lipca 2002 r. (Umowa). W wyniku podpisania w/w aneksu rozszerzona została lista produktów, które 
Emitent zobowiązał się dostarczać w ramach Umowy na rzecz EUROCASH S.A. Do listy produktów dodane zostały 
warzywa konserwowe, oraz mieszanki warzywne. Ponadto w aneksie okreś lone zostały gwarantowane przez 
dostawcę ilości produktów oraz cena sprzedaży. Poszczególne dostawy realizowane będą na podstawie 
szczegółowych zamówień składanych przez odbiorcę. Zwiększenie liczby produktów przyczyni się do zwiększenia 
wolumenu obrotów z EUROSASH S.A. W związku z powyższym Emitent dokonał w dniu dzisiejszym oszacowania 
wartości obrotów handlowych spółek z Grupy Kapitałowej PAMAPOL z EUROCASH na przestrzeni najbliższych 12 
m-cy. Zgodnie z założeniami Emitenta wartość ta w omawianym okresie przekroczy 10 % kapitałów własnych 
Emitenta i wyniesie ok. 12,5 mln zł (kapitały własne wykazane w raporcie okresowym za I półrocze 2009 r. wyniosły
ok. 122,2 mln zł. 
Informacje o rzeczywistym  poziomie osiąganych obrotów realizowanych w ramach Umowy przekazywane będą 
przez Emitenta w raportach bieżących, każdorazowo po przekroczeniu równowartości 10% kapitałów własnych.
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