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Podstawa prawna

§ 56 ust. 3 pkt 3 RO - łączna kwota wierzytelności

Treść raportu:

Zarząd PAMAPOL S.A. (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął wiadomość o dokonaniu w Sądzie 
Rejonowym w Kwidzynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych wpisu hipoteki umownej do kwoty 60 mln zł na prawie 
użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Kwidzynie przy ul. Południowej 2 wraz z prawem własności 
znajdujących się na nich budynków o funkcji magazynowo - produkcyjnej z zapleczem socjalnym i 
administracyjnym należących do spółki zależnej Emitenta - Warmińskich Zakładów Przetwórstwa 
Owocowo-Warzywnego Sp. z o.o. (WZPOW). Wpis został dokonany w dniu 18 grudnia 2014 r. Wartość 
nieruchomości, na których ustanowiono hipotekę według operatu szacunkowego z kwietnia 2014 r. wynosi łącznie 
44,8 mln zł (w księgach ewidencyjnych WZPOW 32,0 mln zł na koniec III kwartału 2014 r.). Stanowią one 
podstawowe nieruchomości, na których prowadzona jest działalność WZPOW. 

Ustanowienie  zabezpieczenia hipotecznego jest wynikiem zawartego w dniu 25 września 2014 r. porozumienia w 
sprawie restrukturyzacji zadłużenia finansowego Grupy Kapitałowej PAMAPOL, o którym Emitent informował w 
raporcie bieżącym nr 30/2014 oraz podpisania przez WZPOW i Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. (BGŻ) w dniu 
15 października 2014 r.  aneksu do umowy kredytu rewolwingowego z dnia 13 września 2011 r., w którym 
wskazano, iż warunkiem wykorzystania kwoty, o którą kredyt został podwyższony (z kwoty 32 mln zł do 40 mln zł) po 
dniu 15 października 2014 r., jest ustanowienie uzupełniającego zabezpieczenia dla BGŻ w postaci wymienionej 
hipoteki (raport bieżący nr 39/2014).

Pomiędzy BGŻ oraz osobami nim zarządzającymi a Emitentem oraz osobami zarządzającymi oraz nadzorującymi 
Emitenta nie istnieją żadne powiązania osobowe ani organizacyjne. 

Za kryterium uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości przyjęto wartość 10% kapitałów własnych Emitenta.  

Szczegółowa podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 1  rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w 
sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […]
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