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Treść  raportu:

W związku z zapisem w Prospekcie emisyjnym PAMAPOL S.A., pkt. 1.5 Cele emisji, dotyczącym 
współfinansowania  inwestycji w rzeczowy majątek trwały Spółki, Zarząd Spółki PAMAPOL S.A. z siedzibą w Ruścu 
informuje, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) pozytywnie rozpatrzyła trzeci z wniosków 
PAMAPOL S.A.   o dofinansowanie w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego pt. „Restrukturyzacja        i 
modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” (SPO). W związku z powyższym 
w dniu 06.10.2006 r. Spółka podpisała z ARiMR umowę, w której ARiMR zobowiązała się udzielić Spółce pomocy 
w celu dofinansowania realizacji projektu obejmującego zakup i montaż linii do pakowania wyrobów 
mięsno-warzywnych w kartonach typu tetrapack, którego celem jest poprawa jakości produkcji, rynkowe 
ukierunkowanie produkcji i wykorzystanie istniejących nisz rynkowych oraz wprowadzenie nowych lub 
modernizacja istniejących technologii produkcji, w wysokości 2.750 tys. zł, jednak nie więcej niż 50% 
poniesionych przez Spółkę kosztów kwalifikowanych projektu.

Spółka powinna złożyć wniosek o dokonanie płatności na jej rzecz po zakończeniu realizacji projektu, w terminie 
od 15 do 25 września 2007 r. ARiMR zobowiązana jest do dokonania płatności nie później niż w terminie dwóch 
miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu złożenia wniosku. Spółka zobowiązała 
się do wypełniania zobowiązań okreś lonych SPO w okresie realizacji projektu oraz przed upływem 5 lat od 
dokonania przez ARiMR płatności. Zabezpieczeniem należytego wykonania umowy jest weksel niezupełny (in 
blanco) wraz z deklaracją wekslową.
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