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Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2012 z dnia 16 kwietnia 2012 r. w sprawie umowy o udzielanie gwarancji
kontraktowych w ramach limitu odnawialnego (Umowa gwarancyjna) oraz raportu bieżącego nr 9/2012 z dnia 11
maja 2012 r. w sprawie ogłoszenia przez Agencję Rynku Rolnego (ARR) wyników 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),
Zarząd Spółki PAMAPOL S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 29 maja 2012 r. pomiędzy Emitentem i Towarzystwem
Ubezpieczeń Euler Hermes S.A. z siedzibą w Warszawie (Euler Hermes) doszło do podpisania dwóch aneksów
do ww. Umowy gwarancyjnej.
Na mocy przedmiotowych aneksów w ramach Umowy gwarancyjnej Euler Hermes udzielił Emitentowi i spółce
zależnej Emitenta - MITMAR Sp. z o.o. z siedzibą w Głownie (MITMAR) gwarancji zabezpieczających prawidłową
realizację przyszłych zobowiązań Emitenta i MITMAR wobec Agencji Rynku Rolnego z siedzibą w Warszawie (ARR)
w związku z rozstrzygnięciem i realizacją Przetargu. Zgodnie z postanowieniami aneksów w ramach Umowy
gwarancyjnej Euler Hermes udzielił na rzecz Emitenta i MITMAR gwarancji w łącznej wysokości 60.516.079,41 zł.,
z terminem obowiązywania od 29 maja 2012 r. do 30 czerwca 2013 r.
Zgodnie z warunkami przedstawionymi w Umowie gwarancyjnej, o których Emitent informował szczegółowo w ww.
raporcie bieżącym nr 5/2012, gwarancje zabezpieczone zostały poprzez wystawienie przez Emitenta weksli
własnych in blanco wraz deklaracjami wekslowymi. Ponadto w dniu 29 maja 2012 r. Emitent wystawił weksel
własny in blanco poręczony przez MITMAR (poręczenie wekslowe) wraz z deklaracją wekslową stanowiący
dodatkowe zabezpieczenie wszelkich roszczeń Euler Hermes (w części w jakiej odnoszą się do MITMAR w
ramach ww. łącznej kwoty gwarancji) wynikających z tytułu udzielonej gwarancji na rzecz MITMAR na podstawie
Umowy gwarancyjnej w tym wynikających z ewentualnego regresu ubezpieczeniowego z tytułu wypłaconych przez
Euler Hermes odszkodowań za szkody wyrządzone przez Emitenta jako wystawcę weksla, jak również należności
z tytułu składki ubezpieczeniowej należnej Euler Hermes od Emitenta. Maksymalna kwota udzielonego przez
MITMAR poręczenia wynosi 17 mln zł. Z tytułu wystawienia poręczenia wekslowego MITMAR przysługuje
wynagrodzenie w wysokości 0,1% kwoty poręczenia.
Jednocześnie Emitent informuje, że w związku z zawarciem ww. aneksów do Umowy gwarancyjnej i
wystawieniem gwarancji kontraktowych w dniu 29 maja 2012 r. do Agencji Rynku Rolnego złożone zostało
zabezpieczenie należytego wykonania umów jakie podpisane zostaną w związku z rozstrzygnięciem Przetargu w
postaci ww. gwarancji kontraktowych. Tym samym spełnił się warunek wskazany w ww. raporcie bieżącym nr
9/2012 umożliwiający zawarcia umów z ARR na warunkach wskazanych w treści raportu 9/2012, o którym mowa
powyżej.
O zawarciu przedmiotowych umów Emitent poinformuje w odrębnych komunikatach.
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