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Treść raportu:

Zarząd PAMAPOL S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 29 kwietnia 2013 r. doszło do podpisania pomiędzy spółką
zależną Emitenta – Zakładami Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego ,,ZIĘBICE” Sp. z o.o. z siedzibą w Ziębicach
(ZPOW) a Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A. z siedzibą w Warszawie (Bank) aneksu (Aneks) do umowy
kredytu rewolwingowego z dnia 28 września 2010 r. (Umowa). O zawarciu przedmiotowej Umowy oraz jej
późniejszych zmianach Emitent informował raportami bieżącymi nr 38/2010, 38/2011 (pierwotny numer raportu
37/2011 został skorygowany raportem nr 40/2011 na 38/2011), 24/2012, 36/2012, 6/2013 i 15/2013.
Na mocy Aneksu strony przedłużyły czas trwania Umowy kredytu rewolwingowego do kwoty 10 mln zł z
przeznaczeniem na finansowanie skupu i przechowywania zapasów warzyw i owoców do dnia 31 maja 2013 r.
Zgodnie z treścią aneksu spłata przedmiotowego kredytu ma być skorelowana z sumą wartości finansowanych
zapasów oraz należności scedowanych na Bank, przy czym relacja wartości zapasów powiększonych o wartość
scedowanych należności do kwoty wykorzystanego kredytu nie może być niższa niż 125% zapasów z sezonu
2011/2012 powiększonych o wartość należności scedowanych na Bank. W związku z tym wydłużeniu do dnia 25
kwietnia 2016 r. uległ termin, w którym Bank może wystąpić wobec ZPOW o nadanie klauzuli wykonalności
tytułowi egzekucyjnemu do kwoty 15 mln zł.
Pozostałe warunki Umowy nie uległy zmianie.
Jednocześnie Emitent informuje, że Emitent oraz jego spółka zależna - Warmińskie Zakłady Przetwórstwa
Owocowo – Warzywnego Sp. z o.o. działający jako poręczyciele kredytu złożyli oświadczenia o wyrażeniu zgody na
treść Aneksu, co oznacza, że poręczyli za całość zobowiązań ZPOW wynikających z Umowy w brzmieniu
uwzględniającym postanowienia tego Aneksu.
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