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Treść  raportu:

Zarząd Spółki PAMAPOL S.A. (Emitent) informuje, Ŝe w dniu dzisiejszym otrzymał od spółki zaleŜnej – Warmińskie 
Zakłady Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego Sp. z o.o. z siedzibą w Kwidzynie informację o podpisaniu w dniu 30 
czerwca 2009 r.  umowy handlowej (Umowa) z Agencją APEK z siedzibą w Moskwie (Rosja). Na mocy 
przedmiotowej umowy Warmińskie Zakłady Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego Sp. z o.o.(Sprzedający) 
zobowiązał się do sprzedaŜy na rzecz Agencji APEK z siedzibą w Moskwie (Kupujący) zróŜnicowanego 
asortymentu warzyw i przetworów warzywnych produkowanych przez Sprzedającego w  ramach działalności jego 
przedsiębiorstwa, pakowanych w puszki, słoje, opakowania tetra-pack, o gramaturze od 180g do 2600g.

Zgodnie z treścią Umowy jej szacunkowa wartość w okresie od podpisania umowy do końca  obowiązywania, tj. 
do 31 grudnia 2014 roku wyniesie 25.000.000 zł.
Ponadto Umowa stanowi, iŜ Sprzedający udziela Kupującemu prawa na wyłączność sprzedaŜy towarów 
stanowiących przedmiot umowy na terytorium Federacji Rosyjskiej do końca jej obowiązywania z wyłączeniem 
terytorium Obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej. Warunkiem koniecznym do utrzymania prawa 
wyłączności jest zachowanie odpowiedniego poziomu łącznej wartości sprzedaŜy uzgadnianej odrębnie na kaŜdy 
rok obowiązywania umowy.  
Na mocy Umowy Sprzedający przyjął na siebie okreś lone zobowiązania związane z promocją produktów na 
terytorium Federacji Rosyjskiej, polegające na przykład na bezpłatnym oferowaniu Kupującemu reklamowych 
próbek produktów. 

Zgodnie z Umową płatności wynikające z realizowanych dostaw mogą być wykonywane w PLN, USD lub EUR po 
uzgodnieniu między stronami. Strony zgodziły się równieŜ na moŜliwość wykorzystania płatności akredytywą lub 
jakąkolwiek inną formą płatności, okreś lanych w fakturze – proforma i fakturze eksportowej (invoice) dla kaŜdej 
partii towarów.

Strony przewidują moŜliwość przedłuŜenia okresu obowiązywania niniejszej umowy.
Wszelkie spory wynikające z umowy, których strony nie rozstrzygną polubownie, podlegają rozpatrzeniu przez 
Międzynarodowy Handlowy Sąd ArbitraŜowy przy Izbie Handlowo-Przemysłowej w Moskwie, lub przez właściwy dla 
Sprzedającego sąd polski.
                                                                                                                
Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków stosowanych dla tego typu umów.
Jako kryterium uznania łącznej wartości powyŜszych zamówień za znaczące Emitent przyjął 10% kapitałów 
własnych.
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