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Treść raportu:

Zarząd PAMAPOL S.A.(Emitent) informuje, że w dniu 11 maja 2012 roku na stronie internetowej Agencji Rynku
Rolnego z siedzibą w Warszawie (www.arr.gov.pl) zamieszczono wyniki przetargu na dostarczenie gotowych
artykułów spożywczych zakupionych na rynku do organizacji charytatywnych w ramach programu „Dostarczanie
nadwyżek żywności najuboższej ludności Unii Europejskiej” realizowanego w 2012 roku (Przetarg).
W ramach rozstrzygnięcia Przetargu Agencja Rynku Rolnego uznała, że Emitent oraz jego spółka zależna Mitmar
Sp. z o.o. z siedzibą w Głownie złożyły najkorzystniejsze oferty na 12 z 54 pozycji objętych Przetargiem, w
szczególności na dostawę:
- ryżu białego,
- mielonki wieprzowej,
- groszku z marchewką,
- klopsików w sosie pomidorowym.
Szacunkowa łączna wartość złożonych ofert wynosi ok. 55 mln zł.
Szczegółowe warunki realizacji dostaw produktów objętych Przetargiem sprecyzowane zostaną w umowach,
których podpisanie przewidywane jest w najbliższych tygodniach. Termin ich podpisania może zależeć od
wniesienia ewentualnego protestu przez innych uczestników postępowania przetargowego. Warunkiem zawarcia
umowy będzie złożenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę równą 110% liczonych od wartości
netto dostarczanego gotowego artykułu spożywczego. W przypadku spółek z Grupy Kapitałowej Pamapol warunek
ten zostanie spełniony w ramach realizacji umowy o udzielanie gwarancji kontraktowych, o zawarciu której Emitent
informował raportem bieżącym nr 5/2012 z dnia 16 kwietnia 2012 r. O złożeniu zabezpieczenia należytego
wykonania umowy oraz o przyszłych umowach zawartych przez Emitenta i Mitmar Sp. z o.o. w wyniku
rozstrzygnięcia Przetargu Emitent poinformuje odrębnymi raportami bieżącymi.
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