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Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 26/2013 z dnia 17 czerwca 2013 r. i jego aktualizacji dokonanej raportem 
bieżącym nr 30/2013 z dnia 15 lipca 2013 r. dotyczących porozumienia negocjacyjnego (Porozumienie) w sprawie 
sprzedaży 100% udziałów w spółce zależnej Zakłady Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego ,,ZIĘBICE" Sp. z o.o. 
(Udziały) Zarząd PAMAPOL S.A.  (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 23 lipca 2013 r. pomiędzy  
stronami Porozumienia tj. Emitentem oraz Top Farms Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (Strony) doszło do 
podpisania aneksu, na mocy którego wydłużeniu najpóźniej do dnia 15 sierpnia 2013 r. uległ termin zawarcia 
warunkowej umowy sprzedaży Udziałów (Aneks). 
W treści Aneksu Strony zgodnie oświadczyły, iż poczynią wszelkie starania w celu ustalenia ceny oraz wszystkich 
pozostałych elementów umowy sprzedaży Udziałów w terminie umożliwiającym zawarcie warunkowej umowy 
sprzedaży Udziałów (warunkiem zawarcia ostatecznej umowy sprzedaży Udziałów będzie zgoda Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów),  najpóźniej do dnia 15 sierpnia 2013 r.
Emitent podtrzymuje zobowiązanie, iż w okresie prowadzenia negocjacji z Top Farms Sp. z o.o. w przedmiocie 
zawarcia umowy sprzedaży Udziałów, jednak nie dłużej niż do dnia 15 sierpnia 2013 r., nie będzie prowadzić 
równolegle jakichkolwiek rozmów i ustaleń z osobami trzecimi dotyczących przedmiotu negocjacji, a które to 
rozmowy lub ustalenia mogłyby doprowadzić do zerwania prowadzonych pomiędzy Stronami negocjacji lub w inny 
sposób wpłynąć na ich przebieg lub wynik, ze szkodą dla lub ograniczeniem interesów drugiej Strony.

Po osiągnięciu porozumienia bądź po podjęciu decyzji o odstąpieniu od negocjacji Spółka przekaże niezwłocznie 
stosowny raport bieżący. 
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