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Podstawa prawna

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

Treść  raportu:

Zgodnie z § 31 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji 
bieŜących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Rozporządzenie), Zarząd 
PAMAPOL S.A. (Emitent) przedstawia korektę prognozy wyników finansowych Emitenta za 2007 r., która 
opublikowana została w raporcie bieŜącym nr 41/2007 z dnia 14 sierpnia 2007 r. 

Zmiana prognozy dokonana zostaje w zakresie dotyczącym przewidywanego wzrostu o 54% (w stosunku do 
prognozy z dnia 14 sierpnia 2007 r.) zysku netto Grupy Kapitałowej PAMAPOL S.A. Zmiana spowodowana jest tym, 
iŜ pierwotne załoŜenia prognozy wyników finansowych nie uwzględniały potencjalnej moŜliwości zbycia przez 
Emitenta znaczących aktywów finansowych. Niemniej jednak, w dniu 3 października 2007 r. dokonana została 
transakcja zbycia akcji spółki Wielton S.A., o czym Emitent poinformował w raporcie bieŜącym nr 54/2007 z dnia 4 
października 2007 r. Zysk netto z tej transakcji zwiększy prognozowany łączny zysk netto Grupy Kapitałowej 
PAMAPOL S.A. do poziomu ok. 44 800 tys. zł. Jednocześnie Emitent informuje, iŜ pozostałe elementy prognozy nie 
ulegną zmianie i kształtować się będą na poziomie:

Przychody ze sprzedaŜy: 340 000 tys. zł;
EBITDA: 47 500 tys. zł;
EBIT: 35 000 tys. zł.
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