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Podpisanie umowy ramowej oraz ogólnych warunków współpracy handlowej z Tesco Stores Limited (UK)

Podstawa prawna

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

Treść  raportu:

Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie 
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […], Zarząd Spółki 
PAMAPOL S.A. (Emitent, Dostawca) informuje, że w dniu 17 grudnia 2009 r. powziął wiadomość o podpisaniu 
przez Tesco Stores Limited (UK) (Nabywca), ramowej umowy handlowej (Umowa) oraz ,,Ogólnych Warunków 
Współpracy Handlowej”. Na mocy Umowy PAMAPOL S.A. zobowiązany jest do wytwarzania i dostawy na rzecz 
Tesco Stores Limited (UK) okreś lonych w umowie produktów spożywczych, m.in.: konserw mięsnych, dań 
gotowych, oraz sałatek warzywnych .Wykonanie Umowy nastąpi poprzez realizowanie przez Emitenta 
poszczególnych zamówień składanych przez Nabywcę w trakcie trwania umowy. Emitent szacuje, że łączna 
wartość dostaw do Tesco Stores Limited (UK)  wyniesie w okresie 5 lat około 50 mln złotych. 
Umowa została zawarta na czas nieokreś lony. Każda ze stron jest uprawniona do rozwiązania Umowy bez 
podania przyczyny z zachowaniem 3–miesięcznego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie może dotyczyć całej 
umowy, jednego lub kilku produktów.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Ramowa Umowa sprzedaży produktów spożywczych uznana została za znaczącą ponieważ jej szacunkowa 
wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.
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