
RB 29 2010PAMAPOL S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 29 / 2010

Data sporządzenia: 2010-07-21

Skrócona nazwa emitenta

PAMAPOL S.A.

Temat
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Art. 56 ust. 5 Ustawy o oferc ie - aktualizacja informacji

Treść  raportu:

Zarząd PAMAPOL S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 21 lipca 2010 roku pomiędzy spółką zależną Emitenta – 
Zakładami Przetwórstwa Owocowo – Warzywnego ,, Ziębice ” Sp. z o.o.
(ZPOW Ziębice) a Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) doszło do podpisania aneksu do 
umowy z dnia 10 maja 2010 roku (Umowa) na dofinansowanie zakupu przez ZPOW Ziębice wyposażenia 
technologicznego, maszyn i urządzeń produkcyjnych oraz budowę hali mroźni oraz hali produkcyjnej (przedmiot 
umowy). 
O zawarciu Umowy Emitent informował raportem bieżącym nr 19/2010.
Na mocy zawartego aneksu ARiMR zobowiązała się do niezwłocznego wypłacenia na rzecz ZPOW Ziębice, ma 
warunkach okreś lonych w Umowie, zaliczki na poczet realizacji przedmiotu Umowy w kwocie 7.274 tys. zł.
W związku z tym zmianie ulega harmonogram dofinansowania, o którym mowa w raporcie 19/2010 - ostatnia 
transza dotacji będzie pomniejszona o kwotę przyznanej zaliczki.
Należyte wykonanie przez ZPOW Ziębice Umowy w zakresie realizacji kwoty zaliczki zabezpieczone zostało 
gwarancją kontraktową udzieloną na rzecz ZPOW Ziębice przez Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes S.A. z 
siedzibą w Warszawie. Gwarancja zwrotu zaliczki na rzecz ARiMR obejmuje, zgodnie z wymogami ARiMR, 110% 
kwoty wypłacanej zaliczki, tj. 8.001 tys. zł.
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