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Treść raportu:

Zarząd PAMAPOL S.A. (Emitent) informuje, że w związku z trwającymi pracami nad sporządzeniem sprawozdań 
finansowych Spółki za IV kwartał 2013 r. oraz za cały rok obrotowy 2013 w dniu 28 lutego 2014 r., po 
przeprowadzeniu analiz finansowych oraz testu na utratę wartości aktywów, podjął decyzję o dokonaniu odpisów 
na utratę wartości udziałów w spółkach zależnych:
- Huta Szkła Sławno Sp. z o.o. z siedzibą w Sławnie (Huta Szkła Sławno) na kwotę 3.141.600 zł tj. na kwotę na jaką 
wartość tych udziałów była wyceniana w księgach Emitenta,
- Warmińskie Zakłady Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego Sp. z o.o. z siedzibą w Kwidzynie (WZPOW) na kwotę 
11.000.000 zł. 
Po dokonaniu odpisu wartość udziałów w WZPOW jest wyceniana w księgach Emitenta na kwotę 25.543.948 zł. 

Uzasadnieniem dla podjęcia tej decyzji o dokonaniu odpisów w odniesieniu do WZPOW są m.in. niekorzystne 
wyniki finansowe osiągane przez tą spółkę. Natomiast odpis aktualizujący wartość udziałów w Hucie Szkła 
Sławno został dokonany w szczególności w związku z zamiarem zbycia w całości tych udziałów, biorąc pod uwagę 
ocenę Zarządu co do możliwej do osiągnięcia ceny sprzedaży. Huta Szkła Sławno nie prowadzi obecnie 
działalności operacyjnej.

Ww. odpisy zostaną ujęte w pozostałych kosztach finansowych Emitenta i wpłyną bezpośrednio na zmniejszenie 
jednostkowego wyniku netto PAMAPOL S.A. za 2013 r. w wysokości 81% tych odpisów, to jest w kwocie 
11.454.696 zł (19% odpisów w kwocie 2.686.904 zł to oszczędność  podatkowa możliwa do odliczenia w 
przyszłości). 

Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny za IV kwartał 2013 r. zostanie opublikowany w dniu 3 marca 2014 r., 
natomiast raporty roczne PAMAPOL S.A zostaną opublikowane w dniu 30 kwietnia 2014 r. 
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