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Temat

Przekroczenie wartości zamówień składanych przez VLM Food Trading Inc. z siedzibą w Kanadzie progu 10% 
kapitałów własnych Pamapol S.A.
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 1 grudnia 2011 r. do spółki zależnej – Zakłady 
Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego Sp. z o.o. z siedzibą w Ziębicach (Dostawca) wpłynęło kolejne zamówienie 
od VLM Food Trading International Inc. -  Kanada (Zamawiający). 
W związku z przyjęciem do realizacji ww. zamówienia łączna wartość zamówień złożonych przez Zamawiającego w 
okresie ostatnich 12 miesięcy wynosi  3.015 tys. Euro, co po przeliczeniu według średniego kursu ogłoszonego 
przez NBP na dzień 1 grudnia 2011 r. odpowiada kwocie 13.593 tys. zł.                                                                                

Zamówieniem o najwyższej wartości jest zamówienie z dnia 13 kwietnia 2011 r o wartości 1.633 tys. Euro, co po 
przeliczeniu według średniego kursu ogłoszonego przez NBP na dzień 1 grudnia 2011 r. odpowiada kwocie 7.362 
tys. zł. Przedmiot zamówienia, o którym mowa powyżej obejmuje dostarczanie przez Dostawcę na rzecz 
Zamawiającego warzyw mrożonych w okresie od czerwca 2011 r. do końca czerwca 2012 r. 
Zamówienie to, podobnie jak pozostałe zamówienia z tym kontrahentem, nie reguluje kwestii odszkodowań oraz 
kar umownych. Pozostałe warunki zamówienia nie odbiegają od warunków stosowanych dla tego typu transakcji.
Jako kryterium uznania łącznej wartości powyższych zamówień za znaczące Emitent przyjął 10% kapitałów 
własnych.

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 […]
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