
RB 46 2015PAMAPOL S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 46 / 2015

Data sporządzenia: 2015-09-30

Skrócona nazwa emitenta

PAMAPOL S.A.

Temat

Zakończenie subskrypcji akcji serii D PAMAPOL S.A. 

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd PAMAPOL S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 42/2015 oraz 43/2015 przekazuje informacje 
dotyczące akcji oferowanych w ofercie publicznej akcji serii D PAMAPOL S.A.:

1) Data rozpoczęcia subskrypcji akcji serii D: 24.08.2015 r.; data zakończenia subskrypcji akcji serii D: 
18.09.2015r.
a)Zapisy Podstawowe oraz Zapisy Dodatkowe: 24.08.2015 r. do 4.09.2015 r.
b)Zapisy dokonane w odpowiedzi na zaproszenie skierowane przez Oferującego – Dom Maklerski Navigator S.A. 
działającego w imieniu i w porozumieniu z PAMAPOL S.A.: 17.09.2015 r. do 18.09.2015 r.

2) Liczba akcji serii D objętych subskrypcją: 3 321 100 sztuk.

3) Cena po jakiej doszło do objęcia akcji serii D: 1,00 zł.

4) Liczba akcji serii D, na które złożono zapisy w ramach oferty publicznej:
a)w ramach Zapisów Podstawowych złożono 130 zapisów na 561 336 sztuk akcji serii D;
b)w ramach Zapisów Dodatkowych złożono 28 zapisów na 2 625 102 sztuk akcji serii D;
c)w ramach zapisów dokonanych w odpowiedzi na zaproszenie skierowane przez Oferującego – Dom Maklerski 
Navigator S.A. działającego w imieniu i w porozumieniu z PAMAPOL S.A. złożono 10 zapisów na 134 662 sztuk 
akcji serii D.

5) Liczba akcji serii D, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji oraz data przydziału:
a)w wyniku realizacji Zapisów Podstawowych, w dniu 16.09.2015 r. dokonano przydziału 561 336 sztuk akcji serii 
D;
b)w wyniku realizacji Zapisów Dodatkowych, w dniu 16.09.2015 r. dokonano przydziału 2 625 102 sztuk akcji serii 
D;
c)w wyniku realizacji zapisów dokonanych w odpowiedzi na zaproszenie skierowane przez Oferującego – Dom 
Maklerski Navigator S.A. działającego w imieniu i w porozumieniu z PAMAPOL S.A. w dniu 18.09.2015 r. dokonano 
przydziału 134 662 sztuk akcji serii D.

6) Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje serii D: 130.

7) Liczba osób, którym przydzielono akcje serii D: 130.

8) Redukcja zapisów nie wystąpiła.

9) Akcje serii D nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o subemisję tych 
akcji

10) Oferta publiczna nie była dzielona na transze.

11) Wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby akcji serii D objętych ofertą i ceny 
emisyjnej wyniosła 3 321 100 zł.

12) Łączne koszty emisji akcji serii D wyniosły 552 180,87 zł przy ich następującym podziale:
a)przygotowanie i przeprowadzenie oferty: 205 381,66 zł
b)wynagrodzenie subemitentów: 0 zł
c)sporządzenie prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 303 393,71 zł
d)promocji oferty: 26 800,00 zł
e)podatku od czynności cywilnoprawnych: 16 605,50 zł

13) Metoda roszczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym 
PAMAPOL S.A.: 
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PAMAPOL S.A.: 
W jednostkowym sprawozdaniu PAMAPOL S.A. sporządzanym wg PSR koszty emisji akcji serii D obciążą koszty 
okresu, natomiast w sprawozdaniu skonsolidowanym Grupy ww. koszty zostaną rozliczone z kapitałem ze 
sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej

14) Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną akcje serii D: 0,17 zł

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

(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

2015-09-30 Krzysztof Półgrabia Wiceprezes Zarządu Krzysztof Półgrabia
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