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Treść raportu:

Zarząd PAMAPOL S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 14 lutego 2014 r. pomiędzy spółką zależną Emitenta – 
Warmińskimi Zakładami Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego Sp. z o.o. z siedzibą w Kwidzynie (WZPOW) oraz 
Emitentem a PKO BP Faktoring S.A. z siedzibą w Warszawie (Faktor) doszło do podpisania aneksów do  umów 
faktoringu krajowego bez przejęcia ryzyka (Aneksy). O zawarciu przedmiotowych umów oraz ich zmianach Emitent 
informował w treści raportów bieżących  nr 11/2013 z dnia 15 marca 2013 r. oraz 41/2013 z dnia 16 grudnia 2013 
r.

Na mocy Aneksów obniżeniu z 22 mln zł do 20 mln zł uległ łączny limit finansowania udzielony na podstawie 
umów faktoringowych dla Emitenta i WZPOW (wynosi obecnie 12 mln zł dla Emitenta i 8 mln zł dla WZPOW), 
natomiast wydłużeniu do dnia 16 grudnia 2014 r. uległ okres obowiązywania tych limitów. Limity finansowania 
mogą być przenoszone przez Faktora  między Emitentem a WZPOW w ramach ogólnego limitu przyznanego 
Grupie Kapitałowej PAMAPOL w kwocie 20 mln zł. 

W treści Aneksów Faktor zawarł zastrzeżenie, że w przypadku wypowiedzenia przez PKO BP S.A. (Bank) umów 
kredytowych zawartych ze spółkami Grupy Kapitałowej PAMAPOL lub podjęcia przez Bank negatywnej decyzji w 
sprawie wydłużenia finansowania obrotowego udzielonego tym spółkom, Faktor ma prawo odmówić nabywania 
od Emitenta i WZPOW wierzytelności wobec ich odbiorców. Pozostałe postanowienia umów nie uległy zmianie.

W związku z wyrażoną postanowieniami Aneksu zgodą PKO BP S.A. na wydłużenie 
do daty późniejszej niż 28 lutego 2014 r. limitu faktoringowego udzielonego WZPOW, nie będzie miało miejsca 
skrócenie czasu trwania Umowy kredytu rewolwingowego udzielonego WZPOW przez Bank Gospodarki 
Żywnościowej S.A., o którym była mowa w raporcie bieżącym nr 3/2014.
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