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Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2014 z dnia 28 lutego 2014 r. Zarząd PAMAPOL S.A. (Emitent) informuje,
że w dniu 31 marca 2014 r. spełnione zostało zobowiązanie określone w aneksie z dnia 28 lutego 2014 r. do
umowy kredytu rewolwingowego z dnia 13 września 2011 r. zawartej pomiędzy spółką zależną od Emitenta Warmińskie Zakłady Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego Sp. z o.o. (WZPOW) a Bankiem Gospodarki
Żywnościowej S.A., zgodnie z którym WZPOW zobowiązała się spowodować, aby terminy spłat kredytów
obrotowych (limity wielocelowe) udzielonych przez PKO BP S.A. Emitentowi oraz WZPOW zostały przedłużone do
dnia 30 czerwca 2014 r.:
- w dniu 31 marca 2014 r. poprzez podpisanie aneksu do umowy kredytu w formie limitu kredytowego
wielocelowego z dnia 20 grudnia 2010 r. zawartej przez Emitenta i PKO BP S.A., został wydłużony okres
obowiązywania tej umowy do dnia 30 czerwca 2014 r.,
- w dniu 31 marca 2014 r. poprzez podpisanie aneksu do umowy kredytu w formie limitu kredytowego
wielocelowego z dnia 22 marca 2006 r. zawartej przez WZPOW i PKO BP S.A., został wydłużony okres
obowiązywania tej umowy do dnia 30 czerwca 2014 r.
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