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Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2013 z dnia 4 stycznia 2013 r. Zarząd PAMAPOL S.A. (Emitent) informuje,
że w dniu 28 stycznia 2013 r. uzyskał gwarancję dobrego wykonania umowy na dostarczenie gotowych artykułów
spożywczych zakupionych na rynku do organizacji charytatywnych w ramach programu ,,Dostarczanie nadwyżek
żywności najuboższej ludności Unii Europejskiej” realizowanego w 2013 r. (Umowa). Gwarancja została uzyskana
od BRE Banku S.A. z siedzibą w Warszawie (Bank), a nie jak pierwotnie planowano od Towarzystwa Ubezpieczeń
Euler Hermes S.A. Bank udzielił gwarancji zbiorczej, w której zobowiązał się do zapłacenia na rzecz Agencji Rynku
Rolnego każdej kwoty do wysokości 20,76 mln zł (maksymalna kwota gwarantowana) na żądanie zawierające
oświadczenie, że Emitent nie wywiązał się ze swoich zobowiązań wynikających Umowy. Termin ważności
gwarancji obejmuje okres od 30 stycznia 2013 r. do 30 kwietnia 2014 r.
Celem zabezpieczenia ewentualnych roszczeń Banku wynikających z tytułu udzielonej gwarancji Emitent podpisał
weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, która uprawnia Bank do wypełnienia weksla w każdym czasie w
wypadku niewywiązywania się z zobowiązań z tytułu udzielenia przez Bank gwarancji bankowej na kwotę
odpowiadającą zaległemu zadłużeniu w Banku wraz z należnymi odsetkami i innymi kosztami.
Ponadto Emitent złożył oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie określonym w art. 97
ustawy „Prawo bankowe” i upoważnił Bank do:
- wystawienia bankowego tytułu egzekucyjnego do kwoty 31,15 mln zł wraz z prowizjami, opłatami, odsetkami i
innymi kosztami na wypadek niewywiązania się przez Emitenta z zobowiązań z tytułu udzielenia przez Bank
gwarancji bankowej,
- kapitalizowania należności objętej bankowym tytułem egzekucyjnym i naliczania od kapitalizowanej należności
odsetek ustawowych, oraz
- wystąpienia do sądu z wnioskiem o nadanie temu tytułowi klauzuli wykonalności najpóźniej do dnia 30 kwietnia
2015 r.
Kwota gwarantowana przez Bank przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.
Z tytułu udzielenia gwarancji Bank będzie pobierał standardową prowizje kwartalnie oraz inne prowizje i opłaty
związane z obsługą gwarancji zgodnie z taryfą Banku oraz opłatę na Bankowy Fundusz Gwarancyjny.
Złożenie przez Emitenta gwarancji stanowi warunek podpisania Umowy z Agencją Rynku Rolnego (ARR), o której
mowa w raporcie bieżącym nr 1/2013. O treści Umowy Emitent poinformuje odrębnym raportem bieżącym.
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