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Tre  raportu:

Zarz d PAMAPOL S.A. (Emitent) informuje, e w dniu 31 pa dziernika 2013 r. spó ka zale  od Emitenta - 
Warmi skie Zak ady Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego Sp. z o.o. z siedzib  w Kwidzynie (Kredytobiorca, 
WZPOW) otrzyma y datowany na 29 pa dziernika podpisany aneks (Aneks) do umowy kredytu rewolwingowego z 
dnia 13 wrze nia 2011 r. (Umowa i Kredyt odpowiednio), zawartej pomi dzy WZPOW a Bankiem Gospodarki 

ywno ciowej S.A. z siedzib  w Warszawie (Bank BG ). O zawarciu przedmiotowej Umowy oraz jej pó niejszych 
zmianach Emitent informowa  raportami bie cymi nr 39/2011 (pierwotny numer raportu 38/2011 zosta  
skorygowany raportem nr 40/2011 na 39/2011), 28/2012, 35/2012, 7/2013, /2013, 17/2013, 24/2013 i 37/2013.

Na mocy Aneksu strony przed y czas trwania Umowy kredytu rewolwingowego do kwoty 32 mln z  do dnia 31 
stycznia 2014 r. z zastrze eniem skrócenia  okresu kredytowania do dnia 20 grudnia 2013 r. je eli PKO BP S.A. nie 
wyrazi zgody na wyd enie do co najmniej do 31 stycznia 2014 r. okresu sp aty 14 mln z  pozosta ej kwoty limitu 
wielocelowego udzielonego Emitentowi w dniu 20 grudnia 2010 r. O zawarciu umowy kredytu z PKO BP S.A. oraz o 
jej pó niejszych zmianach Emitent informowa  raportami bie cymi nr 41/2010, 2/2011 i 3/2012. 

Warunkiem wykorzystania kredytu powy ej kwoty 29,25 mln z  jest odpowiednio ograniczenie i zawieszenie przez 
Bank PKO BP S.A. sp aty kredytów obrotowych (limitów wielocelowych) udzielonych Emitentowi w dniu 20 grudnia 
2010 r. oraz WZPOW w dniu 22 marca 2006 r., na okres nie krótszy ni  w Banku BG .

Sp ata przedmiotowego kredytu zostanie skorelowana z poziomem posiadanych zapasów, nie starszych ni  z 
sezonu 2012/2013 i w adnym razie relacja warto ci zapasów do kwoty wykorzystanego kredytu nie mo e by  
ni sza ni  130%.

Zgodnie z tre ci  Aneksu prawne zabezpieczenie sp aty kredytu wraz z odsetkami i innymi nale no ciami Banku 
BG  stanowi :
- por czenie wed ug prawa cywilnego spó ki PAMAPOL S.A.
- zastaw rejestrowy/przew aszczenie zapasów warzyw i owoców skupionych przy udziale Kredytu oraz innych 
posiadanych w magazynie zapasów, nie starszych ni  z sezonu 2012/2013 oraz pó produktów i produktów z nich 
wytworzonych (przew aszczenie wymienionych rzeczy przysz ych do czasu ustanowienia zastawu rejestrowego), 
przy czym warto  zapasów w stosunku do wykorzystanej kwoty Kredytu nie mo e by  mniejsza ni  130%,
- przelew (przeniesienie) praw z umowy ubezpieczenia rzeczy, o których mowa powy ej na rzecz BG  S.A.,
- pe nomocnictwo do dysponowania rachunkami Kredytobiorcy w Banku BG  ,
- zastaw rejestrowy na rodkach trwa ych nale cych do Kredytobiorcy o warto ci 5,8 mln z  wraz z cesj  praw z 
polisy ubezpieczeniowej,
- zastaw rejestrowy na aktywach finansowych nie b cych w asno ci  Spó ki – umowa zawarta pomi dzy 
Bankiem BG  a osobami fizycznymi. 

W zwi zku z przed eniem czasu trwania Umowy kredytu rewolwingowego wyd eniu do dnia 20 grudnia 2016 r. 
uleg  termin, w którym Bank BG  mo e wyst pi  wobec Kredytobiorcy o nadanie klauzuli wykonalno ci tytu owi 
egzekucyjnemu do kwoty 48 mln z .

Jednocze nie Emitent dzia aj cy jako por czyciel Kredytu z  o wiadczenie o wyra eniu zgody na tre  Aneksu, 
co oznacza, e por czy  za ca  zobowi za  WZPOW wynikaj cych z Umowy w brzmieniu uwzgl dniaj cym 
postanowienia tego Aneksu.
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