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Treść raportu:

Zarząd PAMAPOL S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 14 kwietnia 2014 r. pomiędzy Emitentem a mBankiem S.A. z
siedzibą w Warszawie (Bank), dawniej działającym pod firmą BRE Bank S.A. doszło do podpisania aneksu do
jednej z umów elektronicznego dyskonta wierzytelności zawartej w dniu 30 października 2013 r. (Umowy), na
mocy których Bank nabywa od Emitenta wierzytelności przysługujące mu od dwóch klientów (Klienci). O zawarciu
przedmiotowych Umów Emitent informował w treści raportu bieżącego nr 38/2013 z dnia 31 października 2013 r.
Przedmiotowy aneks został podpisany w związku z połączeniem wymienionych Klientów w trybie art. 492 § 1 pkt 1
Kodeksu Spółek Handlowych, skutkującym przeniesieniem majątku i wstąpieniem jednego Klienta w prawa i
obowiązki drugiego. W konsekwencji jeden z Klientów przejął prawa i obowiązki drugiego Klienta z umowy
elektronicznego dyskonta wierzytelności. Termin obowiązywania Umowy został przedłużony do dnia 31 grudnia
2014 r. W związku z przedłużeniem terminu obowiązywania Umowy oraz po wzięciu pod uwagę dotychczasowych
realizacji, szacowana przez Emitenta łączna wartość wierzytelności zbywanych na podstawie umów
elektronicznego dyskonta wierzytelności będzie większa od ujętych w raporcie bieżącym nr 38/2013 o 9 mln zł.
Zaangażowanie Banku z tytułu nabycia wierzytelności nie może przekroczyć kwoty przyznanego przez Bank limitu
indywidualnego. Limit ten został odrębnie ustalony obecnie na poziomie 10 mln zł.

PAMAPOL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PAMAPOL S.A.

SPOŻYWCZY (spo)

(skróc ona nazwa emitenta)
97-438

(sektor wg. klasyfikac ji GPW w W-wie)

RUSIEC

(kod poc ztowy)

(miejscowość)

WIELUŃSKA 2

2
(ulica)

(numer)

043 6766020

043 6766887
(telefon)

(fax)

krzysztof.polgrabia@pamapol.com.pl

www.pamapol.com.pl

(e-mail)

(www)

832-176-16-81

730365765
(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko/Funkc ja

Podpis

2014-04-14

Krzysztof Półgrabia

Wic eprezes Zarządu

Krzysztof Półgrabia

Komisja Nadzoru Finansowego

1

