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Treść  raportu:

Zarząd PAMAPOL S.A. (Emitent) informuje, Ŝe w dniu 27 lutego 2009 r. uzyskał ze spółki zaleŜnej MITMAR Sp. z o.o. 
z siedzibą w Głownie informację o wpłynięciu środków pochodzących z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa (Agencja) w wysokości 7.837.490 zł z tytułu realizacji umowy nr 00782-61404-OR0500038/05 z dnia 
16.05.2006 r. zawartej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego ,, Restrukturyzacja i modernizacja sektora 
Ŝywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006 ” w zakresie działania ,, Poprawa przetwórstwa i 
marketingu artykułów rolnych ”. Celem projektu inwestycyjnego w postaci zakupu urządzeń oraz specjalistycznych 
środków transportu było ulepszenie struktury logistycznej, poprawa warunków sanitarno-higienicznych i 
weterynaryjnych produkcji oraz poprawa jakości produkcji w zakładzie w Głownie.
Ponadto Emitent informuje, Ŝe w dniu 02.10.2009 r. spółka zaleŜna CENOS Sp. z o.o. z siedzibą we Wrześni 
otrzymała z Agencji dwie dotacje w łącznej wysokości 699.665,50 zł, tj. kwotę 392.108,50 zł na realizację projektu 
polegającego na remoncie i modernizacji punktu przyjęcia zbóŜ i kaszarni oraz ustawienie silosów z 
oprzyrządowaniem, oraz kwotę 307.557,00 zł na remont, modernizację i rozbudowę hurtowni produktów przemiału 
zbóŜ oraz zakup środków trwałych i wyposaŜenia magazynu.
Otrzymanie przedmiotowych dotacji  zostało ujęte w przyjętej przez Zarząd Strategii Grupy Kapitałowej PAMAPOL 
na lata 2009-2011. W sytuacji pogłębiającego się kryzysu gospodarczego Emitent uznaje ww. informacje za 
istotne dla oceny sytuacji finansowej podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej.

PAMAPOL SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

PAMAPOL S.A. SPOśYWCZY (spo)

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

97-438 Rusiec

(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

2009-02-28 Krzysztof Półgrabia Prezes Zarządu Krzysztof Półgrabia

Komisja Nadzoru Finansowego

1


