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

Treść  raportu:

Zarząd PAMAPOL S.A. (Emitent, Spółka Przejmująca), działając na podstawie art. 504 § 1 w związku z art. 402(1) § 
1 Kodeksu Spółek handlowych (KSH) zawiadamia po raz pierwszy o zamiarze połączenia Emitenta z podmiotem 
zależnym NATURIS Sp. z o.o. (Spółka Przejmowana).

Połączenie Spółek odbywa się na podstawie art. 492 § 1 w związku z art. 515 § 1 KSH w drodze przejęcia Spółki 
Przejmowanej przez Spółkę Przejmującą, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na 
Spółkę Przejmującą.

Zgodnie z art. 504 § 2 KSH Zarząd Emitenta informuje, że ,,Plan połączenia spółek PAMAPOL S.A. i NATURIS Sp. z 
o.o.” (Plan połączenia spółek) sporządzony został z wymogami art. 498 i art. 499 KSH i został zgłoszony w dniu 
dzisiejszym do właściwego sądu rejestrowego oraz do publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wraz z 
pierwszym zawiadomieniem akcjonariuszy o zamiarze połączenia spółek. Ponadto Emitent informuje, że Plan 
połączenia spółek  został przekazany do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 17/2011 z dnia 6 maja 
2011 r. 

Jednocześnie Zarząd Emitenta, informuje, iż w terminie jednego miesiąca począwszy od dnia 9 maja 2011 r. 
akcjonariusze będą mogli zapoznawać się w siedzibie Emitenta (97-438 Rusiec, ul. Wieluńska 2 - sekretariat), w 
każdym dniu roboczym, w godzinach od 9.00 do 15.00 z dokumentami, o których mowa w art. 505 § 1 KSH, tj. z :

- Planem połączenia spółek,
- Sprawozdaniami finansowymi oraz sprawozdaniami Zarządów z działalności łączących się spółek za trzy ostatnie
lata obrotowe wraz z opinią biegłego rewidenta,
- Projektem uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej w sprawie połączenia Spółek,
- Projektem uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej w sprawie połączenia 
Spółek,
- Projektem uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej o zmianie Statutu,
- Ustaleniem wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 1 kwietnia 2011 r., 
- Oświadczeniem zawierającym informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej na dzień 1 kwietnia 2011 r.,
- Oświadczeniem zawierającym informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej na dzień 1 kwietnia 2011 r.

O terminie odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad przewidziane będzie podjęcie 
uchwały o połączeniu, Emitent powiadomi w odrębnych komunikatach, zgodnie z  art. 402 (1) § 1 i nast. KSH.
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