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Podstawa prawna

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

Treść  raportu:

Zarząd PAMAPOL S.A. (Emitent, Sprzedający) informuje, że w dniu 31 maja 2011 r. została podpisana pomiędzy 
Emitentem a spółką ,,Spetsializirovanniy Organizator Torgov” Sp. z o.o. z siedzibą w Moskwie (Kupujący) umowa 
dotycząca sprzedaży przez Emitenta na rzecz Kupującego artykułów spożywczych (Towar) znajdujących się w 
ofercie produktowej Grupy Kapitałowej PAMAPOL (Umowa).
Łączna wartość przedmiotu Umowy wynosi 5 mln USD, co według średniego kursu NBP na dzień publikacji 
niniejszego raportu odpowiada kwocie 19.784.500 zł. Umowa obowiązuje do czasu wykonania przez Strony 
zobowiązań z niej wynikających.
Asortyment, ceny i ilość towaru będą okreś lane odrębnie w stosownych specyfikacjach. 
Dostawy artykułów będą realizowane na podstawie formuły FCA zgodnie z warunkami Incoterms 2000.
Umowa przewiduje następujące przypadki, w których mogą być naliczane kary umowne. W przypadku, gdy towar 
nie zostanie przekazany przewoźnikowi w terminie okreś lonym w specyfikacji, Sprzedający uiści na rzecz 
Kupującego karę naliczoną od wartości nieprzekazanego w terminie towaru w wysokości 0,1% za każdy dzień 
zwłoki, nie więcej jednak niż 10% wartości niedostarczonego towaru. Jednocześnie w przypadku jeżeli Kupujący 
zalegał będzie z płatnością naliczana będzie kara umowna w wysokości 0,1% sumy zaległej płatności  za każdy 
dzień zwłoki, nie więcej jednak, niż 10% łącznej sumy zadłużenia. Umowa nie reguluje kwestii związanych z 
możliwością dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.
Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.
Kryterium uznania umowy za znaczącą stanowi 10% kapitałów własnych Emitenta.

Szczegółowa podstawa prawna: § 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 […] (Dz.U. nr
33, poz. 259 z późn. zm.).
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