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Treść  raportu:

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 43/2010 oraz 3/2011 Zarząd PAMAPOL S.A. (Emitent, Spółka), informuje, 
że w dniu 31 stycznia 2011 r. wpłynęła do Spółki dwustronnie podpisana umowa na dostarczenie artykułów 
spożywczych do organizacji charytatywnych w ramach programu ,,Dostarczanie nadwyżek żywności najuboższej 
ludności Unii Europejskiej” realizowanego w 2011 r. (Umowa) zawarta z Agencją Rynku Rolnego w Warszawie 
(Agencja).

Na mocy Umowy Emitent zobowiązał się do dostarczenia w terminie do dnia 31 grudnia 2011 r. 1.454 ton kaszy 
jęczmiennej z gulaszem (artykuły spożywcze) na rzecz organizacji charytatywnej - Polskiego Komitetu Pomocy 
Społecznej. Dostawy ww. artykułów spożywczych nastąpią w zamian za odbiór 7.420 ton ziarna jęczmienia 
znajdującego się w magazynach interwencyjnych Unii Europejskiej, na terenie Polski.
Łączna wartość Umowy wynosi ok. 3 mln złotych. Emitent obowiązany jest do odbioru jęczmienia w terminie 
nieprzekraczalnym do dnia 31 sierpnia 2011 r., z czego 70%  jego ilości winna być odebrana przed dniem 1 
czerwca 2011 r. 

Zawarta Umowa jest drugą spośród trzech umów jakie zawierane są przez spółki z Grupy Kapitałowej PAMAPOL 
w związku z rozstrzygnięciem przez Agencję przetargu na dostawy artykułów spożywczych w ramach ww. programu 
,,Dostarczanie nadwyżek żywności najuboższej ludności Unii Europejskiej” realizowanego w 2011 r. 
O zawarciu analogicznej umowy przez Cenos Sp. z o.o. Emitent informował raportem bieżącym nr 5/2011 z dnia 31
stycznia 2011 r. 

Jednocześnie szczegółowe warunki realizacji Umowy, w tym dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania 
Umowy, dostaw produktów, kar umownych oraz przesłanek jej rozwiązania są analogiczne jak te, opisane w ww. 
raporcie bieżącym nr 5/2011 w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Cenos Sp. z o.o. a Agencją.
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