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Treść  raportu:

Zarząd Spółki PAMAPOL S.A.(Emitent) informuje, Ŝe w dniu 6 lutego 2008 r. podpisał z Bankiem Gospodarki 
śywnościowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Oddział Operacyjny w Wieluniu (Bank) dwie umowy:
1. kredytu obrotowego w rachunku bieŜącym do kwoty 4.000.000 zł , na okres 12 miesięcy od 
    dnia 6 lutego 2008 r., 
2. kredytu rewolwingowego do kwoty 1.000.000 zł , na okres od dnia 6 lutego 2008 r. do dnia   
    5 lutego 2009 r.
Kredyty te zostały zaciągnięte przez Emitenta na finansowanie jego bieŜącej działalności gospodarczej.
Po podpisaniu ww. umów łączna wartość umów kredytowych zawartych pomiędzy Emitentem i podmiotami 
zaleŜnymi Emitenta a Bankiem w okresie ostatnich 12 miesięcy wynosi 45.500.000 zł.
Największą umową kredytową, której wartość samoistnie przekracza wartość 10% kapitałów własnych Emitenta 
była umowa o wartości 30.000.000 zł, o której Emitent informował raportem bieŜącym nr 30/2007 z dnia 27 
czerwca 2007 r. Ponadto pomiędzy Emitentem i podmiotami zaleŜnymi Emitenta a Bankiem zawarte zostały na 
przestrzeni ostatnich 12 miesięcy cztery kolejne umowy kredytowe (z uwzględnieniem dwóch umów zawartych 6 
lutego 2008 r.) o łącznej wartości 15.500.000 zł. Spośród tych czterech umów, umową o najwyŜszej wartości jest 
umowa zawarta z Bankiem w dniu 11 lipca 2007 r., na mocy której Bank udzielił Emitentowi kredytu 
inwestycyjnego (Kredyt)w kwocie do 5.500.000 zł na finansowanie inwestycji dotyczącej zakupu maszyn i urządzeń 
do produkcji wyrobów mięsno-warzywnych objętych Sektorowym Programem Operacyjnym ,,Restrukturyzacja i 
modernizacja sektora Ŝywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich” w zakresie działania ,,Poprawa 
przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych”. Kredyt udzielony został na okres od 11 lipca 2007 r. do 31.12.2017 r. 
Spłata kredytu nastąpi w 120 ratach miesięcznych. Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy WIBOR 3M, 
powiększonej o marŜę Banku.
Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowi:
- cesja wierzytelności w kwocie nie niŜszej niŜ 2.750.000 zł z umowy na dofinansowanie   
   projektu na zakup maszyn i urządzeń objętych Sektorowym Programem Operacyjnym  
   zawartej z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie (ARiMR),
- przewłaszczenie rzeczy oznaczonych co do toŜsamości, będących przedmiotem 
   kredytowania wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej,
- pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bieŜącym Emitenta, prowadzonym przez 
   Bank.
Bank moŜe wypowiedzieć umowę w przypadku:
- nie rozpoczęcia wykorzystania kredytu w terminie 30 dni od daty postawienia kredytu do    
  dyspozycji,
- utraty całości lub części prawa do dofinansowania z ARiMR,
- w przypadku niedotrzymania przez kredytobiorcę warunków udzielenia kredytu lub w razie utraty przez 
kredytobiorcę zdolności kredytowej.

Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Łączna wartość umów zawartych na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy przez Emitenta oraz podmioty zaleŜne od 
Emitenta z Bankiem przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta, co daje podstawę do uznania umów jako 
znaczące (zgodnie z QSr za III kwartał 2007 r. wartość kapitałów własnych Emitenta wynosi 113.893 tys.zł).

PAMAPOL SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

PAMAPOL S.A. SPOśYWCZY (spo)

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

97-438 RUSIEC

Komisja Nadzoru Finansowego

1



RB 7 2008PAMAPOL S.A.

(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

2008-02-07 Paweł Szataniak Prezes Zarządu Paweł Szataniak

Komisja Nadzoru Finansowego

2


