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Treść  raportu:

Działając 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) przekazuje korektę wyników szacunkowych opublikowanych w raporcie bieŜącym 
nr 2/2008 z dnia 11 stycznia 2008 r. Opublikowane w raporcie bieŜącym nr 2/2008 wstępne wyniki szacunkowe 
stanowiły korektę prognozy wyników finansowych opublikowanej w raporcie bieŜącym nr 55/2007 z dnia 4 
października 2007 r. 

Niniejsza korekta wyników szacunkowych Grupy Kapitałowej PAMAPOL za 2007 r. dokonana została w związku z 
uwagami zgłoszonymi w takcie przeprowadzanego audytu rocznego jednostkowych sprawozdań finansowych za 
2007 r. spółek naleŜących do Grupy Kapitałowej PAMAPOL. Po uwzględnieniu przez poszczególne spółki uwag 
audytorów, zostały sporządzone nowe skorygowane sprawozdania finansowe za 2007 rok (obecnie wciąŜ w wersji 
wstępnej, wydanie opinii przez biegłych oraz zatwierdzenie jednostkowych sprawozdań będzie miało miejsce w 
miesiącu czerwcu br.). 

Wyniki szacunkowe Grupy Kapitałowej PAMAPOL na rok 2007 wskazane w ww. raporcie bieŜącym nr 2/2008 
przedstawiały się następująco:

1. Przychody: 331,2 mln zł,
2. EBITDA: 44,8 mln zł,
3. EBIT: 31,7 mln zł,
4. Zysk netto: 45,6 mln zł.

Na skutek dokonania zaleconych przez audytorów przeksięgowań pozycji bilansowych wyniki szacunkowe Grupy 
Kapitałowej PAMAPOL na rok 2007 na dzień przekazania niniejszej korekty przedstawiają się jak poniŜej:

1. Przychody: 330,5 mln zł, co stanowi 99,8% dotychczasowych wyników szacunkowych,
2. EBITDA: 37,0 mln zł, co stanowi 82,6% dotychczasowych wyników szacunkowych,
3. EBIT: 23,8 mln zł, co stanowi 75,1% dotychczasowych wyników szacunkowych,
4. Zysk netto: 40,3 mln zł, co stanowi 88,4% dotychczasowych wyników szacunkowych,

Szczegółowy opis korekt najwaŜniejszych pozycji bilansowych opublikowany zostanie w dodatkowej nocie 
objaśniającej stanowiącej załącznik do publikowanego w dniu dzisiejszym, tj. 15 maja 2008 r. rozszerzonego 
skonsolidowanego raportu PAMAPOL S.A. za I kwartał 2008 r.
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