
RB 27 2007PAMAPOL S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieŜący nr 27 / 2007

Data sporządzenia: 2007-06-23

Skrócona nazwa emitenta

PAMAPOL S.A.

Temat

Zawarcie ostatecznych umów nabycia udziałów w CENOS Sp. z o.o.    

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zgodnie z § 5 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005 r. w sprawie informacji bieżących i 
okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz w nawiązaniu do Raportu bieżący nr 
14 / 2007 z 19 kwietnia 2007 r. w sprawie zawarcia przedwstępnych umów nabycia udziałów w CENOS Sp. z o.o.,  

Zarząd Spółki PAMAPOL S.A. informuje, że w dniu 23 czerwca 2007 r. - w wykonaniu wskazanych powyżej umów 
przedwstępnych, nowej strategii zatwierdzonej przez Radę Nadzorczą PAMAPOL S.A. wobec ziszczenia się 
przewidzianych przez te umowy warunków zawarcia umów głównych (uzyskania zgody UOKiK na dokonanie 
koncentracji i uzyskania zgody Rady Nadzorczej PAMAPOL S.A. na nabycie udziałów) zawarł z osobami 
fizycznymi: Marianem Rzeźnikiem i Tomaszem Rzeźnikiem dwie umowy ostateczne nabycia udziałów w spółce 
CENOS Sp. z o.o. (Umowy).

Zgodnie z Umowami PAMAPOL S.A. nabył łącznie 700 udziałów w spółce CENOS Sp. z o.o., stanowiących 100% 
kapitału zakładowego i dających 100% głosów na zgromadzeniu wspólników tej spółki, za cenę łączną w 
wysokości 10.626 tys. zł. Ustalono, że zapłata ceny wynikającej z Umów nastąpi w ratach: łącznie 5.000 tys. zł w 
formie zaliczek (kwota została zapłacona) oraz łącznie 5.626 tys. zł w terminie 3 dni od zawarcia Umów.

Zapłata za udziały jest finansowana ze środków pozyskanych z emisji akcji serii B PAMAPOL S.A. 

Przeniesienie praw z udziałów w spółce CENOS Sp. z o.o. wraz ze wszystkimi prawami i obowiązkami 
przypisanymi do tych udziałów nastąpi do dnia 27 czerwca 2007 r. pod warunkiem otrzymania przez 
sprzedających całości ceny.

Udziały które zostały 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.

Informacje dotyczące spółki CENOS Sp. z o.o. Emitent przedstawił w Raporcie bieżącym nr 14/2007.

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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