
RB 3 2014PAMAPOL S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 3 / 2014

Data sporządzenia: 2014-01-30

Skrócona nazwa emitenta

PAMAPOL S.A.

Temat

Zawarcie przez spółkę zależną WZPOW Sp. z o.o. aneksu do umowy o kredyt rewolwingowy z BGŻ

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizac ja informacji

Treść raportu:

Zarząd PAMAPOL S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 30 stycznia 2014 r. został podpisany aneks (Aneks) do 
umowy kredytu rewolwingowego z dnia 13 września 2011 r. (Umowa i Kredyt odpowiednio) zawartej pomiędzy 
spółką zależną od Emitenta - Warmińskie Zakłady Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego Sp. z o.o. z siedzibą w 
Kwidzynie (Kredytobiorca, WZPOW) a Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A. z siedzibą w Warszawie (Bank 
BGŻ). O zawarciu przedmiotowej Umowy oraz późniejszych zmianach Emitent informował raportami bieżącymi nr 
39/2011 (pierwotny numer raportu 38/2011 został skorygowany raportem nr 40/2011 na 39/2011), 28/2012, 
35/2012, 7/2013, /2013, 17/2013, 24/2013, 37/2013, 39/2013 i nr 40/2013. 

Na mocy Aneksu strony przedłużyły czas trwania Umowy kredytu rewolwingowego do kwoty 32 mln zł do dnia 28 
lutego 2014 r. z zastrzeżeniem skrócenia okresu kredytowania do dnia 16 lutego 2014 r. jeżeli PKO BP S.A. nie 
wyrazi zgody na wydłużenie co najmniej do 28 lutego 2014 r. limitu faktoringowego udzielonego WZPOW. O 
zawarciu umowy faktoringu krajowego bez przejęcia ryzyka Emitent informował raportami bieżącymi nr 11/2013 i nr 
41/2013.

Ponadto warunkiem wydłużenia okresu kredytowania do dnia 28 lutego 2014 r. jest:
- wydłużenie przez PKO BP S.A. okresu obowiązywania kredytu obrotowego (limitu wielocelowego) udzielonego 
Emitentowi na okres nie krótszy niż w Banku BGŻ tj. do dnia 28 lutego 2014 r.,
- zawieszenie przez PKO BP S.A. spłaty kredytów obrotowych (limitów wielocelowych) udzielonych Emitentowi oraz 
WZPOW. 
O wymienionych umowach kredytu z PKO BP S.A. Emitent informował ostatnio w raporcie bieżącym nr 40/2013.

W związku z przedłużeniem czasu trwania Umowy kredytu rewolwingowego wydłużeniu do dnia 28 lutego 2017 r. 
uległ termin, w którym Bank BGŻ może wystąpić wobec Kredytobiorcy o nadanie klauzuli wykonalności tytułowi 
egzekucyjnemu do kwoty 48 mln zł.

Jednocześnie Emitent działający jako poręczyciel Kredytu złożył oświadczenie o wyrażeniu zgody na treść Aneksu, 
co oznacza, że poręczył za całość zobowiązań WZPOW wynikających z Umowy w brzmieniu uwzględniającym 
postanowienia tego Aneksu.
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