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Treść raportu:

W nawiązaniu m.in. do raportu bieżącego nr 16/2011 z dnia 5 maja 2011 r., w którym Zarząd Spółki PAMAPOL S.A.
(Emitent, Spółka) informował o podwyższeniu przez PKO BP Faktoring S.A. (Faktor) limitu finansowania do kwoty
12 mln zł dla Warmińskich Zakładów Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego Sp. z o.o. z siedzibą w Kwidzynie
(WZPOW) przysługującego na podstawie umowy pożyczki z dnia 17 grudnia 2009 r. udzielonej na czas
nieokreślony w formie limitu faktoringowego (Umowa pożyczki) w związku z zawarciem pomiędzy ww. stronami w
dniu 17 grudnia 2009 r. umowy faktoringu krajowego bez przejęcia ryzyka (Umowa faktoringu), Spółka informuje,
że powzięła w dniu dzisiejszym informacje o prolongowaniu przez Faktora odpowiednio w dniu 14 grudnia 2012 r.
na rzecz Emitenta oraz w dniu 13 grudnia 2012 r. na rzecz WZPOW do dnia 16 marca 2013 r. warunków (w
zakresie kwoty limitu faktoringowego) na jakich realizowane są ww. umowy pożyczek z dnia 17 grudnia 2009 r.
zawartych z Faktorem, przy czym dla WZPOW limit ten kontynuowany będzie w kwocie 12 mln zł a dla Emitenta limit
ten wynosił będzie 10 mln zł (wobec kwoty 7,5 mln zł, o której mowa w ww. raporcie bieżącym nr 16/2011 r.).
Ponadto ustalono, że wskazane w umowach oraz Tabelach Prowizji i Opłat PKO BP Faktoring SA stawki prowizji i
opłat, a także obliczone zgodnie z postanowieniami umów odsetki (oprocentowanie) są kwotami netto. Faktor
dolicza do nich podatek VAT w wysokości zgodnej z przepisami prawa obowiązującymi w dniu wystawienia faktury
VAT. W tym zakresie ww. postanowienia zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2013 r. W tym miejscu Spółka
przypomina, że na mocy ww. umów oraz zgodnie z Regulaminem świadczenia usług faktoringowych przez Faktora,
Faktor udziela Emitentowi i WZPOW finansowania do wysokości 85% wierzytelności zaakceptowanych do
finansowania z zastrzeżeniem ww. limitów finansowania. Pozostałe warunki umów pozostały bez istotnych zmian.
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