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Treść  raportu:

Na podstawie z § 5 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie 
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd Spółki 
PAMAPOL S.A. (Emitent) informuje, że realizując cele emisji okreś lone w Prospekcie emisyjnym PAMAPOL S.A., w 
dniu 19.06.2006 r. zawarł ze spółką OLTRUCK Sp. z o.o. z siedzibą w Wieluniu (Sprzedający) umowę 
kupna-sprzedaży, której przedmiot stanowi dostawa na rzecz Emitenta 37 specjalistycznych samochodów 
ciężarowych. Całkowita wartość kontraktu wynosi 4.996,5 tys. zł netto. Termin realizacji przedmiotu umowy strony 
ustaliły do dnia 31.08.2006 r. Zapłata ceny nastąpi w sposób i zgodnie z następującymi terminami:
- do dnia 19.06.2006 r. Emitent zapłaci Spółce OLTRUCK Sp. z o.o. przedpłatę w wysokości 
   750 tys. zł,
- do dnia 31.07.2006 r. Emitent zapłaci Spółce OLTRUCK Sp. z o.o. kwotę 1.500 tys. zł,
- pozostała część należnego wynagrodzenia zostanie zapłacona w terminie 14 dni od daty 
  odbioru przedmiotu umowy potwierdzonego stosownym protokołem.

Nie występują powiązania pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta a 
Sprzedającym i osobami zarządzającymi Sprzedającym.

W razie niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy OLTRUCK Sp. z o.o. zapłaci Emitentowi karę 
umowną w wysokości do 50% wartości umowy. Za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy Emitent naliczy 
Spółce OLTRUCK Sp. z o.o. 0,5% wartości umowy za każdy dzień zwłoki, lecz nie więcej niż 50%.
W przypadku opóźnienia powyżej 100 dni Emitent ma prawo jednostronnie rozwiązać umowę bez zachowania 
okresu wypowiedzenia i zażądać zwrotu uiszczonych już przedpłat wraz z ustawowymi odsetkami.

Nabycie aktywów zostanie sfinansowane ze środków własnych Emitenta oraz ze środków Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie. Na podstawie umowy nr 00251-61404-OR0500039/05 z dnia 
12.09.2005 r. o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego ,,Restrukturyzacja i 
modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006 ” w zakresie działania 
,,Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych”, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
zobowiązała się udzielić Emitentowi pomocy w celu dofinansowania projektu obejmującego zakup 
specjalistycznych środków transportu w celu ulepszenia struktury logistycznej i wzrostu konkurencyjności poprzez 
rozszerzenie kanałów dystrybucji  w wysokości 2.502,5 tys. zł, jednak nie więcej niż 50% poniesionych przez 
Emitenta kosztów kwalifikowanych projektu.

Jako kryterium aktywów o znacznej wartości przyjęto wartość kapitałów własnych Emitenta (31.178 tys. zł na 
koniec IV kwartału 2005 roku).
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