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Treść  raportu:

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 43/2010 oraz 5/2011w sprawie przetargu Agencji Rynku Rolnego na 
dostarczenie gotowych artykułów spożywczych do organizacji charytatywnych w ramach programu ,,Dostarczanie 
nadwyżek żywności najuboższej ludności Unii Europejskiej" w 2011 roku (Przetarg, Program), Zarząd PAMAPOL 
S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 31 stycznia 2011 roku pomiędzy dwoma spółkami zależnymi Emitenta, tj. 
MITMAR Sp. z o.o. z siedzibą w Głownie (MITMAR), oraz CENOS Sp. z o.o. z siedzibą we Wrześni (CENOS), a Alfred 
C.Toepfer International Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ACTI) doszło do podpisania kontraktów na sprzedaż, na 
rzecz ACTI części ziarna jęczmienia, jakie odebrane zostanie w zamian za dostawy realizowane przez MITMAR i 
CENOS w ramach Programu.  
 
Na mocy ww. kontraktów ACTI zakupi od ww. spółek zależnych Emitenta jęczmień na łączą wartość ok. 20 mln zł. 
Odbiór jęczmienia następować będzie sukcesywnie w okresie od lutego 2011 r. do sierpnia 2011 r.  ze 
wskazanych przez spółki magazynów. Realizacja kontraktów pomiędzy ACTI a MITMAR uwarunkowana jest od 
zawarcia pomiędzy MITMAR a ARR umowy na dostawę przez MITMAR artykułów spożywczych w ramach Przetargu. 
O zawarciu przedmiotowej umowy Emitent poinformuje odrębnym komunikatem.

Kontrakty zakupu nie regulują kwestii kar umownych.

Pozostałe warunki kontraktów nie odbiegają od warunków stosowanych dla tego typu transakcji.

Jako kryterium uznania sumy wartości kontraktów za znaczące Emitent przyjął 10% kapitałów własnych.
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