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Zawarcie umowy w przedmiocie nabycia pakietu aktywów  Sorella

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść  raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 15/2010 z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd PAMAPOL S.A. (Emitent), informuje
że w dniu 21 kwietnia 2010 roku doszło do podpisania pomiędzy Emitentem a Agros Nova Sp. z o.o. z siedzibą w 
Warszawie i Invest Nova Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie umowy sprzedaży aktywów Sorella. Zawarcie umowy 
poprzedzone zostało wydaniem przez Prezesa UOKiK zgody na nabycie przez Emitenta przedmiotowych aktywów, 
o czym Emitent powziął informację w dniu 20 kwietnia 2010 r. Ponadto pomiędzy Emitentem a Agros Nova Sp. z 
o.o. została podpisana w dniu 21 kwietnia 2010 r. odrębna umowa sprzedaży aktywów obrotowych.

Na mocy umowy sprzedaży aktywów Sorella Agros Nova Sp. z o.o. i Invest Nova Sp. z o.o. (Sprzedający) sprzedali 
na rzecz Emitenta (Kupujący) pakiet aktywów obejmujący ruchomości składające się na dwie linie produkcyjne 
służące do produkcji dżemów, prawa do znaków towarowych wykorzystywane dla oznaczenia dżemów 
produkowanych przy wykorzystaniu ruchomości oraz prawa do projektów i prawa do wzoru przemysłowego 
wykorzystywane w opakowaniach do dżemów produkowanych przy wykorzystaniu ruchomości (aktywa Sorella). 
Łączna cena nabycia aktywów Sorella wynosi 5.000.000,00 zł netto. Płatność nastąpi w ratach, termin płatności 
ostatniej raty upływa 5 marca 2011 roku. 

Sprzedającym przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie do 31 marca 2011 r. w przypadku, gdy 
Kupujący nie uiści w terminie którejkolwiek części ceny. 

Ponadto, w dniu 21 kwietnia 2010 r. doszło do podpisania pomiędzy Agros Nova Sp. z o.o. a Emitentem umowy 
sprzedaży aktywów obrotowych, tj. wyrobów gotowych (dżemy). Łączna wartość umowy wynosi 1.209.515,70 zł 
netto. Zapłata za wyroby gotowe nastąpi w terminie odbioru poszczególnych partii. W przypadku nieuiszczenia 
przez Kupującego całości ceny Sprzedającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie do 31 maja 
2010 r. 
Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów.

Zawarcie ww. umów w zakresie nabycia Pakietu Aktywów Sorelli oraz zapasów wyrobów gotowych marki Sorella, 
nastąpiło w ramach realizacji Strategii Emitenta na lata 2010-2011, o której przyjęciu Emitent informował raportem
bieżącym 7/2010 z dnia 27 lutego 2010 r. Zgodnie z ww. strategią Zarząd Emitenta założył powrót na drogę przejęć 
wewnątrz sektora spożywczego i rozwój portfela produktowego Grupy Pamapol. 
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