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Treść  raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2011 z dnia 1 lutego 2011 r., Zarząd PAMAPOL S.A. (Emitent) informuje, 
że w dniu dzisiejszym otrzymał od spółki zależnej CENOS Sp. z o.o. z siedzibą we Wrześni (CENOS) informację o 
podpisaniu w dniu 7 kwietnia 2011 r. dwóch kontraktów na sprzedaż jęczmienia pozyskanego z Agencji Rynku 
Rolnego (ARR) w zamian za dostawy produktów spożywczych realizowane przez Emitenta i spółki zależne w 
ramach programu „Dostarczanie nadwyżek żywności najuboższej ludności Unii Europejskiej” w 2011 r. (Program).
Tym samym Emitent wraz ze spółkami zależnymi dokonał zbycia całej planowanej do sprzedaży ilości jęczmienia, 
który został pozyskany przez Emitenta oraz spółki zależne w ramach wykonania umów zawartych z ARR na 
realizację Programu. Emitent oraz spółki zależne zawarły kontrakty na sprzedaż jęczmienia na łączną kwotę 50,3 
mln zł (obejmuje to kontrakty na sprzedaż jęczmienia na łączną kwotę ok. 20 mln zł, o których Emitent informował 
w raporcie bieżącym nr 7/2011). 

Wśród wymienionych kontraktów znajdują się kontrakty z firmą Glencore Polska sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku 
(Glencore), których łączna wartość przekroczyła 10% kapitałów własnych Emitenta i wyniosła 17,4 mln zł. Ostatnim 
kontraktem zawartym z firmą Glencore był kontrakt z dnia 7 kwietnia 2011 roku, natomiast najwyższą wartość (na 
przestrzeni ostatnich 12 miesięcy) miały dwa bliźniacze kontrakty zawarte w dniu 22 lutego 2011 roku  pomiędzy 
CENOS a Glencore, na mocy których CENOS dokonał sprzedaży ziarna jęczmienia na rzecz Glencore o wartości 
9,1 mln zł. Odbiór ziarna przez Glencore nastąpi w terminie do 30 maja 2011 r. Zgodnie z postanowieniami 
przedmiotowych kontraktów w przypadku nie wykonania przez jedną ze stron całości lub części zobowiązań 
wynikających z  kontraktu, druga strona ma prawo obciążyć stronę, która jest w zwłoce z wykonaniem kontraktu 
wszelkimi kosztami, stratami oraz wysokością poniesionej szkody wynikającymi z nie wykonania kontraktu. Strona 
ta ma również prawo skorzystać z uprawnień przysługujących jej na mocy postanowień art. 479 Kodeksu 
Cywilnego. Jednocześnie na mocy wymienionych powyżej uprawnień strona korzystająca z tych uprawnień ma 
możliwość, wystawienia noty obciążeniowej oraz ma prawo dokonać potrącenia swoich wierzytelności z 
wierzytelnościami drugiej strony z jakiegokolwiek tytułu.
Pozostałe warunki kontraktów nie odbiegają od warunków stosowanych dla tego typu transakcji.
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