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Treść  raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2011 z dnia 11 stycznia 2011 r., Zarząd Spółki PAMAPOL S.A. (Emitent) 
informuje, że w  dniu 20 stycznia 2011 r. pomiędzy Emitentem a Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń 
Społecznych S.A. z siedzibą w Warszawie (PZU) doszło do podpisania umowy zlecenia udzielenia gwarancji 
zbiorczej zabezpieczającej prawidłową realizację przyszłych zobowiązań Emitenta wobec Agencji Rynku Rolnego z 
siedzibą w Warszawie (Umowa). 
Przedmiot Umowy stanowi udzielenie przez PZU na zlecenie Emitenta gwarancji ubezpieczeniowej 
zabezpieczającej potencjalne roszczenia Agencji Rynku Rolnego (ARR) z tytułu przyszłej umowy, która zostanie 
zawarta przez Emitenta z ARR związku z rozstrzygnięciem przetargu na dostarczenie gotowych artykułów 
spożywczych do organizacji charytatywnych w ramach programu ,,Dostarczanie nadwyżek żywności najuboższej 
ludności Unii Europejskiej” w 2011 r. (Przetarg). 
O wynikach Przetargu Emitent informował w treści raportu bieżącego nr 43/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zgodnie z postanowieniami Umowy suma gwarancyjna okreś lona została na kwotę 4.434.980 zł z okresem 
obowiązywania od 19 stycznia 2011 r. do 30 kwietnia 2012 r.
W przypadku spełnienia przez PZU żądania zapłaty otrzymanego od ARR w związku z realizacją gwarancji, Emitent 
zobowiązany jest zwrócić PZU kwotę wypłaconą ARR z tytułu gwarancji.
Zabezpieczenie spłaty ewentualnych roszczeń PZU wobec Emitenta wynikających z Umowy stanowią:
- weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową,
- hipoteka kaucyjna łączna do kwoty 7 mln zł na nieruchomościach stanowiących własność spółki zależnej 
Emitenta. 
W przypadku obniżenia realnej wartości ustanowionych zabezpieczeń lub pogorszenia się sytuacji 
ekonomiczno-finansowej Emitenta, winien on dokonać zmiany zabezpieczenia lub ustanowić dodatkowe 
zabezpieczenie w terminie ustalonym przez PZU.

Uzyskanie przedmiotowej gwarancji umożliwi Emitentowi podpisanie umowy z ARR na warunkach wskazanych w 
treści raportu nr 43/2010 o którym mowa powyżej. O zawarciu przedmiotowej umowy Emitent poinformuje 
odrębnym raportem bieżącym.
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