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Raport bieżący nr 23 / 2013

Data sporządzenia: 2013-05-24

Skrócona nazwa emitenta

PAMAPOL S.A.

Temat

Zestawienie zamierzonych zmian Statutu PAMAPOL S.A., które będą przedmiotem obrad ZWZ PAMAPOL S.A. w 
dniu 20 czerwca 2013 r.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 21/2013 oraz nr 22/2013 z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie zwołania na 
dzień 20 czerwca 2013 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PAMAPOL S.A. i projektów uchwał, Zarząd Spółki 
PAMAPOL S.A. (Emitent) przekazuje do wiadomości publicznej zestawienie dotychczas obowiązujących oraz 
zamierzonych zmian Statutu Emitenta. Przedstawiona propozycja zmian w Statucie PAMAPOL S.A. w zakresie 
rozszerzenia przedmiotu działalności gospodarczej Spółki wiąże się z potrzebą wprowadzenia do katalogu  
obszarów pozaprodukcyjnych PAMAPOL S.A. działalności związanej ze sprzedażą w ramach Grupy Kapitałowej 
PAMAPOL i na rzecz innych podmiotów, w tym osób fizycznych. opakowań szklanych i papierowych. Przyczyni się to 
bezpośrednio do optymalizacji koszów działalności Spółki w tym zakresie.
Ponadto w związku z nabyciem przez PAMAPOL S.A. obiektu rekreacyjnego (kompleks wodny)  we Wrześni, 
istnieje konieczność rozszerzenia przedmiotu działalności Spółki w tym zakresie.

Dotychczasowe brzmienie:
,,§ 5
Przedmiotem działalności gospodarczej Spółki jest:

1.    Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu (01.11.Z)
2.     Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych (01.13.Z)
3.     Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu (10.11.Z) 
4.    Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu (10.12.Z)
5.    Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego (10.13.Z) 
6.    Przetwarzanie i konserwowanie ziemniaków (10.31.Z)
7.    Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw (10.39.Z)
8.    Produkcja przypraw (10.84.Z)
9.    Wytwarzanie gotowych posiłków i dań (10.85.Z)
10.    Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana (10.89.Z)
11.    Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (41.10.Z)
12.    Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane 
(42.99.Z)
13.    Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek (45.11.Z)
14.    Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (45.19.Z)
15.    Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem  motocykli (45.32.Z) 
16.    Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów  tytoniowych (46.17.Z) 
17.     Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (46.19.Z)
18.    Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw (46.31.Z)
19.    Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa (46.32.Z)
20.    Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (46.39.Z)
21.    Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych  sklepach (47.21.Z)
22.    Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.22.Z)
23.    Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.29.Z)
24.    Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw (47.30.Z)
25.    Transport drogowy towarów (49.41.Z)
26.    Leasing finansowy (64.91.Z)
27.    Pozostałe formy udzielania kredytów (64.92.Z)
28.     Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i 
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28.     Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i 
funduszów emerytalnych (64.99.Z)
29.    Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z)
30.    Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z)
31.    Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z)
32.    Działalność agencji reklamowych (73.11.Z)
33.    Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji (73.12.A )
34.    Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (73.12.B) 
35.    Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (73.12.C) 
36.    Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (73.12.D) 
37.    Badanie rynku i opinii publicznej (73.20.Z)
38.    Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (77.11.Z) 
39.    Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z).

Proponowane brzmienie:

,, § 5
Przedmiotem działalności gospodarczej Spółki jest:

1.    Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona , z wyłączeniem ryżu (01.11.Z)
2.      Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych (01.13.Z)
3.      Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu (10.11.Z) 
4.    Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu (10.12.Z)
5.    Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego (10.13.Z) 
6.    Przetwarzanie i konserwowanie ziemniaków (10.31.Z)
7.    Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw (10.39.Z)
8.    Produkcja przypraw (10.84.Z)
9.    Wytwarzanie gotowych posiłków i dań (10.85.Z)
10.    Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej     niesklasyfikowana (10.89.Z)
11.     Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (41.10.Z)
12.    Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane 
(42.99.Z)
13.    Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek (45.11.Z)
14.    Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (45.19.Z)
15.    Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem  motocykli (45.32.Z) 
16.    Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów  tytoniowych (46.17.Z) 
17.    Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów (46.18.Z)
18.    Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (46.19.Z)
19.    Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw (46.31.Z)
20.    Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa (46.32.Z)
21.    Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (46.39.Z)
22.    Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących (46.44.Z)
23.    Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego (46.49.Z)
24.    Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i 
wyrobów tytoniowych (47.11.Z)
25.    Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (47.19.Z)
26.    Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych  sklepach (47.21.Z)
27.    Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.22.Z)
28.    Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.29.Z)
29.    Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw (47.30.Z)
30.    Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych 
sklepach (47.52.Z)
31.    Transport drogowy towarów (49.41.Z)
32.    Leasing finansowy (64.91.Z)
33.    Pozostałe formy udzielania kredytów (64.92.Z)
34.     Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i 
funduszów emerytalnych (64.99.Z)
35.    Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z)
36.    Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z)
37.    Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z)
38.    Działalność agencji reklamowych (73.11.Z)
39.    Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji (73.12.A )
40.    Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (73.12.B) 
41.    Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (73.12.C) 
42.    Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (73.12.D) 
43.    Badanie rynku i opinii publicznej (73.20.Z)
44.    Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (77.11.Z) 
45.    Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z) 
46.    Działalność obiektów sportowych (93.11.Z)
47.    Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (93.13.Z)
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47.    Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (93.13.Z)
48.    Pozostała działalność związana ze sportem (93.19.Z).
49.    Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (93.29.Z)

Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w 
sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [G]

PAMAPOL SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

PAMAPOL S.A. SPOŻYWCZY (spo)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikac ji GPW w W-wie)

97-438 RUSIEC

(kod pocztowy) (miejscowość)

WIELUŃSKA 2 2

(ulica) (numer)

043 6766020 043 6766887

(telefon) (fax)

krzysztof.polgrabia@pamapol.com.pl www.pamapol.com.pl

(e-mail) (www)

832-176-16-81 730365765

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkc ja Podpis

2013-05-24 Krzysztof Półgrabia Wiceprezes Ząrządu Krzysztof Półgrabia
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