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Treść  raportu:

Zarząd Spółki PAMAPOL S.A. (Emitent) informuje, Ŝe w dniu 14 kwietnia 2009 r. otrzymał informację o podpisaniu 
przez Ministerstwo Handlu i Kontraktów Zagranicznych Turkmenistanu kontraktu handlowego (Kontrakt). Na mocy 
Kontraktu PAMAPOL S.A. (Sprzedający) zobowiązał się do sprzedaŜy na rzecz Ministerstwa Handlu i Kontaktów 
Zagranicznych Turkmenistanu (Kupujący) wołowiny w sosie własnym (Towar). Całkowita wartość ogólna 
Kontraktu wynosi 2.550.000 USD, co odpowiada kwocie 8.419.845 zł przeliczonej wg. średniego kursu NBP 
ogłoszonego na dzień 14 kwietnia 2009 r. Cena na dostarczony na podstawie Kontraktu Towar nie podlega 
zmianie przez cały okres jego obowiązywania i zawiera koszty związane z transportem i ubezpieczeniem. 
Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia Towaru zgodnie z odpowiednimi  wymaganiami jakościowymi, oraz 
odpowiednio opakowany i oznakowany.
Strony  Kontraktu ponoszą odpowiedzialność za nieterminową dostawę lub zapłatę, która wynosi 1% wartości 
niewykonanych zobowiązań za kaŜdy dzień zwłoki, lecz nie więcej niŜ 2% wartości niewykonanych zobowiązań. 
Ponadto kaŜda ze stron zobowiązana jest do pokrycia na rzecz drugiej strat poniesionych w związku z 
nieodpowiednim wykonaniem zobowiązań wynikającym z Kontraktu.
Zapłata kary nie zwalnia stron od przyjętych na siebie na mocy Kontraktu zobowiązań.
Sprzedający zobowiązuje się zwrócić Kupującemu koszty związane z przechowywaniem Towaru 
nieodpowiadającego warunkom Kontraktu, jak równieŜ związane z koniecznością pokrycia braków ilościowych lub 
jakościowych.
Wszelkie spory związane z realizacją Kontraktu, których stronom nie uda się uregulować ugodowo, będą 
rozstrzygane przez Sąd ArbitraŜowy Turkmenistanu, zgodnie z prawem Turkmenistanu.
Kontrakt wchodzi w Ŝycie z dniem jego rejestracji na Państwowej Giełdzie Towarowo - Surowcowej Turkmenistanu
i obowiązuje do 31.12.2009 r.
Pozostałe warunki Kontraktu nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Zawarcie Kontraktu stanowi element realizacji przyjętej przez Zarząd Strategii Grupy Kapitałowej PAMAPOL na lata 
2009-2011, o której Emitent informował w raporcie bieŜącym nr 2/2009 z dnia 15 stycznia 2009 r. w zakresie 
wypełnienia celu strategicznego zakładającego wzrost poziomu sprzedaŜy Grupy o 15-20 % rocznie przez trzy 
kolejne lata. Jednocześnie Kontrakt wprowadza Emitenta na jeden z rynków Azji Środkowej.
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