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Treść  raportu:

Zarząd Spółki PAMAPOL S.A.(Emitent) informuje, Ŝe w dniu 27 lutego 2009 r. otrzymał od spółki zaleŜnej CENOS 
Sp. z o.o. z siedzibą we Wrześni (CENOS) informację o potwierdzeniu w dniu 27 lutego 2009 r. przez  JERONIMO 
MARTINS DYSTRYBUCJA S.A. z siedzibą w Kostrzynie (JMD), będącego właścicielem, liczącej obecnie prawie 
1360 sklepów i 7 nowoczesnych Centrów Dystrybucyjnych sieci sklepów detalicznych Biedronka, kolejnego 
znacznego zamówienia w wysokości ok. 4 mln zł na dostawy produktów w okresie marzec – kwiecień 2009 r. 
CENOS jest jednym z kilku obok Emitenta, Warmińskich Zakładów Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego Sp. z o.o. 
w Kwidzynie, Zakładów Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego „Ziębice” Sp. z o.o. i MitMar Sp. z o.o. z siedzibą w 
Głownie podmiotów zaleŜnych Emitenta, prowadzących obrót handlowy produktami spoŜywczymi z JMD. Obecnie 
przedmiotem dostaw spółek Grupy Kapitałowej PAMAPOL na rzecz JMD są:
- dania gotowe,
- warzywa konserwowe,
- warzywa mroŜone,
- warzywa mroŜone z mięsem,
- produkty zboŜowe,
- kawa.
JMD oraz Emitenta nie łączy stała umowa o współpracy. Operacje handlowe pomiędzy podmiotami z Grupy 
Kapitałowej PAMAPOL a JMD dokonywane są w oparciu o liczne zamówienia składane i przyjmowane na bieŜąco 
w trybie ofertowym. Co do zasady, zamówienia opiewają na kwoty rzędu  od 200 do 800 tys. zł i realizowane są 
przez podmioty z Grupy Kapitałowej PAMAPOL S.A. wielokrotnie w ciągu miesiąca. W styczniu 2009 r. łączne obroty 
podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej PAMPOL z JMD wyniosły ok. 2,5 mln zł, realizacja obrotów w 
lutym 2009 r. przewidywana jest na poziomie podobnym. W związku ze zwiększeniem wolumenu oraz wartości 
obrotów handlowych z JMD na przestrzeni I kwartału 2009 r. Emitent dokonał w dniu dzisiejszym oszacowania 
wartości obrotów handlowych spółek z Grupy Kapitałowej PAMAPOL z JMD na przestrzeni roku 2009. Zgodnie z 
załoŜeniami Emitenta wartość ta w omawianym okresie moŜe znacząco przekroczyć 10% kapitałów własnych 
PAMAPOL S.A. (kapitały własne wykazane w raporcie za IV kwartał 2008 r. wyniosły ok. 124 mln zł.) i osiągnąć 
poziom ok. 35 mln zł. Informację nt. rzeczywistego poziomu osiąganych obrotów Emitent przekazywał będzie w 
raportach bieŜących kaŜdorazowo po przekroczeniu przez obroty równowartości progu 10% kapitałów własnych.
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