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Ustanowienie hipotek na nieruchomościach stanowiących własność Emitenta

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 13 stycznia 2011 r. otrzymał z Sądu Rejonowego w 
Bełchatowie V Wydział Ksiąg Wieczystych zawiadomienie o dokonaniu w dniu 31 grudnia 2010 r. wpisu hipoteki 
umownej łącznej zwykłej w kwocie 17 mln złotych, oraz hipoteki umownej łącznej kaucyjnej do wysokości 3,4 mln 
złotych na nieruchomościach gruntowych zabudowanych stanowiących przedmiot własności Emitenta położonych 
w Ruścu, oraz w Pożdżenicach.
Wartość ewidencyjna nieruchomości, na których ustanowiono przedmiotowe hipoteki, w księgach rachunkowych 
Emitenta wynosi 25.624 tys. zł.
Ustanowione  hipoteki stanowią zabezpieczenie spłaty kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego 
udzielonego przez PKO Bank Polski S.A. (Bank) na rzecz Emitenta. O zawarciu umowy kredytowej o której mowa 
powyżej Emitent informował w treści raportu bieżącego 41/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r. 

Pomiędzy Bankiem oraz osobami nim zarządzającymi a Emitentem oraz osobami zarządzającymi oraz 
nadzorującymi Emitenta nie istnieją żadne powiązania osobowe oraz organizacyjne. 

Za kryterium uznania  aktywów za aktywa o znacznej wartości przyjęto wartość 10% kapitałów własnych Emitenta.  

Szczegółowa podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 1  rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w 
sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […]

PAMAPOL SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

PAMAPOL S.A. SPOŻYWCZY (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

2011-01-13 Krzysztof Półgrabia Prezes Zarządu Krzysztof Półgrabia

Komisja Nadzoru Finansowego

1


