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Skrócona nazwa emitenta

PAMAPOL S.A.

Temat

Ogłoszenie wezwania na akcje WILBO S.A. w ramach realizacji umowy inwestycyjnej dotyczącej wniesienia akcji 
WILBO S.A. do PAMAPOL S.A.
Podstawa prawna

Treść  raportu:

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez 
emitentów papierów wartościowych Zarząd PAMAPOL S.A. (Emitent) informuje o ogłoszeniu przez PAMAPOL S.A. 
w dniu 23 lutego 2007 r.,  za pośrednictwem IPOPEMA Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, wezwania do 
zapisywania się na sprzedaż akcji WILBO S.A.  

Wezwanie zostało ogłoszone w ramach realizacji umowy inwestycyjnej z dnia 14 grudnia 2006 r. (zwanej dalej 
Umową), o której Emitent informował w raportach bieżących nr 50/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r., nr 3/2007 z dnia 
16 lutego 2007 r.  oraz nr 5/2007 z dnia 22 lutego 2007 r. Ogłoszenie wezwania było możliwe wobec podpisania 
przez strony Umowy aneksu do tej Umowy, co stanowiło wypełnienie wymogu okreś lonego przez Radę Nadzorczą 
PAMAPOL S.A., wskazanego w raporcie bieżącym nr  3/2007, warunek nr 3.  Emitent poinformował o podpisaniu 
aneksu w raporcie bieżącym nr 5/2007.

Wezwanie zostało ogłoszone w celu nabycia przez PAMAPOL S.A.  akcji zwykłych na okaziciela WILBO S.A. w ilości 
dającej nie mniejszej niż  2.859.293 i nie większej niż 3.832.911  akcji tj. w ilości dającej nie mniej niż 10% i nie 
więcej niż 13,4% głosów na walnym zgromadzeniu WILBO S.A. Cena zakupu jednej akcji proponowana przez 
PAMAPOL S.A. w wezwaniu wynosi 4 zł (cztery złote) za akcję i nie jest niższa niż średnia cena rynkowa akcji na 
Giełdzie Papierów Wartościowych z okresu 6 miesięcy poprzedzających ogłoszenie wezwania.

 Zapisy w odpowiedzi na wezwanie będą mogły być składane placówkach Biura Maklerskiego Banku BPH S.A. w 
dniach od 6 do 19 marca 2007 r. włącznie. Treść wezwania została przekazana Polskiej Agencji Prasowej w celu 
ogłoszenia, jak również dostępna będzie w biurach maklerskich. Ponadto, przed rozpoczęciem przyjmowania 
zapisów wezwanie zostanie opublikowane w dzienniku „Gazeta Giełdy PARKIET”. 

PAMAPOL SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

PAMAPOL S.A. Spożywczy (spo)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji  GPW w W-wie)

97-438 Rusiec

(kod pocztowy) (miejscowość)

Wieluńska 2 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

2007-02-23
Paweł Szataniak
Mariusz Szataniak

Prezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu

Paweł Szataniak
Mariusz Szataniak

Komisja Nadzoru Finansowego

1


