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Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 25/2019 dotyczącego przetargu nieograniczonego na dostawy artykułów 
spożywczych do magazynów organizacji partnerskich w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 
2014-2020, Podprogram 2019 (Przetarg) organizowanego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa z siedzibą 
w Warszawie (KOWR), Zarząd PAMAPOL S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 24 stycznia 2020 r. powziął informację 
o podpisaniu przez KOWR kolejnej umowy na dostawy artykułu spożywczego realizowanego w ramach 
Podprogramu (Umowa). 

Na mocy zawartej Umowy Emitent zobowiązał się do dostarczenia, w okresie od stycznia 2020 r. do 30 czerwca 
2020 r. gołąbków w sosie pomidorowym o wymaganiach jakościowych określonych w Umowie, na rzecz 
organizacji partnerskich: Federacji Polskich Banków Żywności, Caritas Polska, Polskiego Komitetu Pomocy 
Społecznej i Polskiego Czerwonego Krzyża.

Wartość dostaw objętych treścią Umowy wynosi ok. 16,2 mln zł brutto. Tym samym łączna wartość umów 
zawartych z KOWR przez Emitenta i spółkę zależną Emitenta - Warmińskie Zakłady Przetwórstwa 
Owocowo-Warzywnego sp. z o.o. (WZPOW), po przeprowadzeniu przez KOWR przetargu, o którym Emitent 
informował w raporcie bieżącym nr 16/2019 z dnia 25 września 2019 r., wynosi 74,5 mln zł brutto. O zawarciu 
dwóch poprzednich umów - na dostawę przez Emitenta szynki drobiowej oraz na dostawę przez WZPOW groszku z 
marchewką - Emitent informował w raporcie bieżącym nr 24/2019 z dnia 9 grudnia 2019 r.

Warunki realizacji Umowy, stosunek wartości zabezpieczenia wykonania Umowy do jej wartości oraz kary 
umowne są takie same jak te, o których mowa w raporcie bieżącym nr 24/2019 w odniesieniu do dwóch zawartych 
wcześniej umów. 
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