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Zawarcie przez ZPOW Ziębice umowy z ARiMR na dofinansowanie zakupu wyposażenia technologicznego, 
maszyn i urządzeń produkcyjnych oraz budowę hali mroźni oraz hali produkcyjnej
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 Pamapol 
S.A. informuję, iż w dniu 10 maja 2010 r. pomiędzy spółką zależną Emitenta - Zakładami Przetwórstwa Owocowo –
Warzywnego „Ziębice” Sp. z o.o. (ZPOW Ziębice) a Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) 
zawarta została umowa na dofinansowanie zakupu przez ZPOW Ziębice wyposażenia technologicznego, maszyn i 
urządzeń produkcyjnych oraz budowę hali mroźni oraz hali produkcyjnej (Umowa). Umowa zawarta została w 
ramach działania 123 "Zwiększenie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej" objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Na mocy Umowy ARiMR zobowiązuje się do wypłacenia ZPOW Ziębice na warunkach okreś lonych w Umowie oraz
na podstawie wniosków o płatność pomocy w wysokości do 17.754.663,00 zł jednak nie więcej niż 50% 
poniesionych kosztów kwalifikowanych inwestycji. Dofinansowanie obejmować będzie nakłady poniesione na 
objęte wnioskiem koszty kwalifikowane inwestycji w okresie od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie tj. 8 maja 
2008 r. do dnia złożenia wniosków o płatność. Wnioski o płatność składane będę w trzech turach w okresie od 15 
sierpnia 2010 r. do dnia 25 stycznia 2011 r. Wypłata dofinansowania nastąpi w trzech transzach wynoszących dla 
poszczególnych etapów realizacji inwestycji kwoty odpowiednio w maksymalnej wysokości  3.207 tys., 3.709 tys. 
oraz 10.839 tys. zł. Poszczególne etapy realizacji inwestycji obejmują:
- 1 etap: zakup maszyn i urządzeń realizacja od złożenia wniosku do II połowy 2010 r. – poniesione dotychczas 
nakłady inwestycyjne wyniosły około 6,4 mln zł,
- 2 etap: budowa mroźni – planowane nakłady inwestycyjne to około 7,4 mln zł, realizacja nastąpi do końca 
listopada 2010 r.,
- 3 etap: zakup maszyn i urządzeń, budowa hali produkcyjnej – planowane nakłady inwestycyjne wyniosą około 
21,7 mln zł, realizacja nastąpi do 25 stycznia 2011 r.
Zabezpieczeniem należytego wykonania przez ZPOW Ziębice zobowiązań okreś lonych w umowie jest weksel 
niezupełny (in blanco) wraz z deklaracją wekslową.

Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów. 
Szczegółowe informacje nt. warunków Umowy w tym opis zasad wypłaty dofinansowania oraz wzorcowy formularz 
Umowy (umowa przyznania pomocy znajdują się na stronie internetowej ARiMR pod adresem: 
http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/zwiekszanie-wartosci-dodanej-w-produkcji-rolnej-i-lesnej.html

Jako kryterium uznania umowy za znaczącą Emitent przyjął 10% kapitałów własnych.
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