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Temat
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Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść  raportu:

Zarząd PAMAPOL S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 9 września 2010 r. została podpisana umowa pomiędzy 
Emitentem a Delger International Group, Ułan Bator, Mongolia (Kupujący) dotycząca sprzedaży przez Emitenta na 
rzecz Kupującego artykułów spożywczych i innych towarów (Umowa). 
Wartość przedmiotu Umowy przekracza 5.000 tys. euro. Umowa obowiązuje do 31.12.2015. Zgodnie z 
postanowieniami Umowy w ciągu pierwszych 12-tu miesięcy obowiązywania Umowy wartość obrotu ma wynieść 
nie mniej niż 700 tys. euro. Asortyment, ceny i ilość towaru będą okreś lane w stosownych specyfikacjach.  Ceny 
na towar będą ustalone w euro. Umowa będzie realizowana według formuły FCA zgodnie z warunkami Incoterms 
2000. Umowa nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych, których maksymalna wysokość może 
przekroczyć równowartość co najmniej 10 % wartości tej Umowy lub co najmniej wyrażoną w złotych 
równowartość kwoty 200.000 euro. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie 
stosowanych dla tego typu umów.   Umowa zawiera zapis, iż obie strony Umowy będą dążyć do długoterminowej 
współpracy. 
Kryterium uznania umowy za znaczącą stanowią kapitały własne Emitenta. 
Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w 
sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...] (Dz. U. nr
33, poz. 259 z późn. zm.).
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