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Treść raportu:

Zarząd PAMAPOL S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 9 stycznia 2015 r. powziął wiadomość o  podpisaniu przez 
spółkę S.C. Zone International Trading S.r.l. (Kupujący) z siedzibą w Rumunii aneksu do umowy kupna-sprzedaży 
zawartej pomiędzy tą spółką a Emitentem w dniu 15 grudnia 2014 r. (Umowa). Aneks podwyższa wartość Umowy 
powodując przekroczenie progu 10% kapitałów własnych, stanowiącego kryterium uznawania przez Emitenta 
umów za znaczące.
  
Przedmiotem Umowy jest sprzedaż na rzecz Kupującego konserw wieprzowych za łączną cenę 1,58 mln euro. Na 
mocy Aneksu strony rozszerzyły zakres Umowy o sprzedaż  konserw wołowych za łączną cenę 0,7 mln  euro. W 
związku z powyższym łączna wartość sprzedaży na podstawie Umowy zgodnie z kursem NBP na dzień zawarcia 
Aneksu wyniesie 9,79 mln zł.

Umowa została zawarta na okres do dnia 15 lutego 2015 r. 

Towar dostarczany będzie w partiach zgodnie z harmonogramem określonym w Umowie. Naruszenie 
harmonogramu skutkować może nałożeniem przez Kupującego kary w wysokości 0,3% za każdy dzień zwłoki 
liczonej od wartości niedostarczonej ilości towaru. W przypadku rażącego nie spełniania parametrów 
jakościowych Emitent zobowiązany będzie do wymiany towaru pod rygorem naliczenia kary umownej w wysokości 
5%  wartości towaru podlegającego zwrotowi. Nieprzestrzeganie wymogów dotyczących etykietowania, pakowania 
i znakowania towaru, i niepoprawienie uchybień po powiadomieniu, skutkować będzie karą w wysokości 0,3% za 
każdy dzień zwłoki liczoną od wartości niedostarczonej ilości towaru. W przypadku dalszych uchybień Kupujący 
otrzyma kwotę 5% naliczoną od wartości towaru podlegającego zwrotowi.

W przypadku pełnego lub częściowego niespełnienia przez strony zobowiązań wynikających z Umowy przez okres 
dłuższy niż 2 tygodnie każda ze stron ma prawo do odstąpienia od umowy bez jakichkolwiek konsekwencji.
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