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Treść raportu:

Zarząd PAMAPOL S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 4 grudnia 2015 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników 
(NZW) spółki zależnej Emitenta – Warmińskie Zakłady Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego z siedzibą w 
Kwidzynie (Spółka, WZPOW) podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego tej Spółki.

NZW Spółki postanowiło o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki z kwoty 17.035.600 zł do kwoty 30.095.600 
zł  poprzez utworzenie 261.200 nowych udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy. Wyłączono prawo 
pierwszeństwa objęcia nowych udziałów przez dotychczasowych wspólników Spółki. Nowe udziały w Spółce 
obejmie w całości Emitent. Po podwyższeniu kapitału udział Emitenta w kapitale zakładowym WZPOW wzrośnie z 
obecnych 93,6% do 96,4%.

Udziały zostaną objęte powyżej wartości nominalnej, za łączna kwotę 13.321.200 zł. Uchwała w sprawie 
podwyższenia kapitału zakładowego dopuszcza opłacenie nowych udziałów w drodze umownego potrącenia 
wierzytelności zgodnie z art. 14 § 4 Kodeksu spółek handlowych. Emitent przypomina, iż dotychczas udzielił 
WZPOW pożyczek w łącznej kwocie 10 mln zł. Wymienione pożyczki zostaną spłacone w formie potrącenia 
umownego wierzytelności Emitenta wobec WZPOW o zwrot pożyczki z wierzytelnością WZPOW wobec Emitenta o 
wniesienie wkładu pieniężnego na pokrycie przez Emitenta nowych udziałów WZPOW w związku z podwyższeniem 
kapitału zakładowego. Pozostała kwota zostanie pokryta wkładem pieniężnym. 

Podwyższenie kapitału zakładowego WZPOW stanowi realizację Porozumienia Restrukturyzacyjnego 
(Porozumienie) dotyczącego restrukturyzacji zadłużenia finansowego Grupy Kapitałowej PAMAPOL  zawartego w 
dniu 25 września 2014 r. pomiędzy Emitentem, WZPOW jako kredytobiorcami a Bankiem Gospodarki 
Żywnościowej S.A. i Powszechną Kasą Oszczędności BP S.A. jako kredytodawcami. O zawarciu Porozumienia 
Emitent informował w raporcie bieżącym nr  30/2014. 
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