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Temat

Podjęcie przez organy Emitenta decyzji o podjęciu czynności zmierzających do dokonania zbycia udziałów w 
spółce zależnej – CENOS Sp. z o.o. z siedzibą we Wrześni (CENOS).
Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść  raportu:

Zarząd Spółki PAMAPOL S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 12 marca 2012 r. podjął uchwałę, w sprawie 
wystąpienia do Rady Nadzorczej PAMAPOL S.A. z wnioskiem o wyrażenie zgody na podjęcie działań zmierzających 
do dokonania zbycia udziałów w spółce zależnej CENOS, stanowiących 100% kapitału zakładowego i dających 
100% głosów na walnym zgromadzeniu wspólników tej spółki. W dniu 13 marca 2012 r. Rada Nadzorcza Spółki 
przychyliła się do wniosku Zarządu Spółki poprzez podjęcie uchwały, na mocy której zgodę taką wyraziła.
 
Rada Nadzorcza w treści uchwały podzieliła stanowisko Zarządu wyrażone w uzasadnieniu do uchwały Zarządu z 
dnia 12 marca br., zgodnie z którym przedmiot działalności CENOS nie w pełni wpisuje się w główną działalność 
o charakterze przetwórczym spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej PAMAPOL (Grupa), którą jest 
przetwórstwo wyrobów mięsno-warzywnych, mięsnych, warzywnych i owocowych, stanowiące główne źródło 
przychodów ze sprzedaży Grupy, podczas gdy przedmiotem działalności CENOS jest w szczególności produkcja, 
konfekcjonowanie oraz sprzedaż kaszy, ryżu, fasoli (suchej), grochu (suchego) oraz soli morskiej, spożywczej i 
drogowej. Emitent przypomina, że dodatkowo istotną pozycję asortymentową produktów CENOS stanowi kawa, 
która została włączona do portfela produktów sypkich w wyniku zawarcia umowy kupna majątku ruchomego od 
GALAXIA Ltd Sp. z o.o. Kawa sprzedawana jest pod markami własnymi sieci oraz pod marką GALAXIA. Pozostały 
asortyment sprzedawany jest pod markami CENOS, KUCHNIA GOSPOSI, oraz pod markami własnymi sieci. 
Spółka posiada dwa zakłady produkcyjne zlokalizowane na terenie Wrześni, ponadto kompleks krytych pływalni i 
centrum rekreacyjne Świat Wodny Cenos. 

Mając na uwadze powyższe, jak również możliwość restrukturyzacji Grupy Kapitałowej PAMAPOL polegającej na 
wykluczeniu aktywów, które nie są w pełni kompatybilne z modelem biznesowym Grupy, Rada Nadzorcza 
pozytywnie zaopiniowała zamiar podjęcia przez Zarząd czynności zmierzających do zbycia wszystkich udziałów w 
CENOS, w tym zamiar znalezienia przez Zarząd satysfakcjonującej oferty nabycia tych udziałów.
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