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Temat

Zawiadomienie o wpisie hipoteki na nieruchomości stanowiącej własność spółki zależnej Emitenta – ZPOW ,, 
Ziębice ” Sp. z o.o.

Podstawa prawna

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

Treść  raportu:

Zarząd Spółki PAMAPOL S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 2 listopada 2011 r. powziął informację o dokonaniu w 
dniu 28 września 2011 r. przez Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich V Wydział Ksiąg Wieczystych wpisu 
hipoteki umownej w kwocie 19 mln złotych na nieruchomości stanowiącej przedmiot własności Zakładów 
Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego ,,Ziębice” Sp. z o. o. położonej w Ziębicach. Przedmiotowa hipoteka 
zabezpiecza spłatę kredytu rewolwingowego (zabezpiecza należność główną, odsetki, koszty postępowania opłaty 
i prowizje) udzielonego do kwoty 32 mln zł (Kredyt) na rzecz spółki zależnej Emitenta – Warmińskich Zakładów 
Przetwórstwa Owocowo – Warzywnego Sp. z o.o. z siedzibą w Kwidzynie przez Bank Gospodarki Żywnościowej 
S.A. z siedzibą w Warszawie (Bank) na mocy umowy, o zawarciu której Emitent informował raportem bieżącym nr 
38/2011 z dnia 14 września 2011 r. Wartość ewidencyjna aktywów będących przedmiotem zastawu w księgach 
rachunkowych spółki zależnej wynosi 23.787 tys. zł

Pomiędzy Bankiem oraz osobami nim zarządzającymi a Emitentem oraz osobami zarządzającymi Emitenta nie 
istnieją żadne powiązania osobowe oraz organizacyjne.

Za kryterium uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości przyjęto wartość 10% kapitałów własnych Emitenta.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w 
sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […].
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