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Treść  raportu:

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez 
emitentów papierów wartościowych Zarząd PAMAPOL S.A. informuje, że w dniu 19 kwietnia 2007 r. podpisał dwie 
umowy z osobami fizycznymi: Marianem Rzeźnikiem i Tomaszem Rzeźnikiem, w których osoby te zobowiązały się 
sprzedać na rzecz PAMAPOL S.A. łącznie 700 udziałów w spółce CENOS Sp. z o.o., stanowiących 100% kapitału 
zakładowego tej spółki, w terminie do dnia 20 lipca 2007 r., za cenę łączną w wysokości 10.626 tys. zł, pod 
warunkiem uzyskania przez PAMAPOL S.A. zgody UOKiK na dokonanie koncentracji i uzyskania zgody Rady 
Nadzorczej PAMAPOL S.A. na nabycie udziałów. 
Umowa przewiduje wysokie kary umowne w przypadku nie dojścia do skutku przyrzeczonej umowy sprzedaży 
udziałów z przyczyn leżących po stronie sprzedających. 
Zapłata za udziały nastąpi z środków pozyskanych z emisji akcji serii B PAMAPOL S.A. 
W terminie do dnia 21 lipca 2007 r. PAMAPOL S.A. poinformuje o zawarciu właściwych umów sprzedaży. 

Udziały które mają zostać nabyte stanowią więcej niż 20% kapitału zakładowego CENOS Sp. z o.o., przez co 
spełniają kryterium aktywów o znacznej wartości. 

Nie istnieją powiązania pomiędzy PAMAPOL S.A. i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi PAMAPOL S.A. a 
zbywającymi udziały.

CENOS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrześni przy ulicy Sikorskiego 22 jest wpisana 
do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Poznaniu XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS 0000033291.
Kapitał zakładowy CENOS Sp. z o.o. składa się z 700 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy. Zgodnie ze 
sprawozdaniem finansowym za 2006 rok zbadanym przez CGS AUDYTOR Sp. z o.o. suma bilansowa na dzień 
31.12.2006 roku przekraczała 38.400 tys. zł, suma kapitałów własnych przekracza 10.200  tys. zł, przychody ze 
sprzedaży kształtowały się na poziomie 56 mln zł, a poziom EBITDA to 2.718 tys. zł.
CENOS Sp. z o.o. powstała w 1991 roku w wyniku prywatyzacji Centrali Nasiennej. Zatrudnia prawie 200 osób. 
Zajmuje się produkcją, konfekcjonowaniem oraz sprzedażą soli spożywczej, kaszy, ryżu, a także fasoli, grochu i 
płatków kukurydzianych. Sól spożywcza oferowana jest pod marką o’Sole, a kasza, ryż i produkty strączkowe pod 
marką CENOS.
CENOS Sp. z o.o. jest liderem na rynku soli. Jako jedyna w Polsce przetwarza sól morską. Zaliczana jest również 
do liderów wśród producentów kaszy i ryżu. 
Produkty CENOS dostarczane są do największych sieci handlowych i hurtowni w Polsce. Firma posiada dwa 
zakłady produkcyjne zlokalizowane na terenie Wrześni, a także kompleks krytych pływalni i centrum rekreacyjne 
Świat Wodny CENOS.

Przejęcie CENOS Sp. z o.o. wpisuje się w strategię konsolidacji firm branży przetwórstwa spożywczego 
przedstawioną przez PAMAPOL S.A. w Prospekcie emisyjnym.
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