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Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Pamapol S.A. (Emitent, Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości wstępne jednostkowe i 
skonsolidowane wyniki finansowe Spółki i Grupy Kapitałowej Pamapol S.A.  za I półrocze 2017 r., które kształtują 
się następująco: 

Pamapol S.A. 

- przychody ze sprzedaży 118,9 mln PLN
- EBITDA 0,3 mln PLN
- strata netto 3,2 mln PLN

Grupa Kapitałowa Pamapol S.A. 

- przychody ze sprzedaży 221,0 mln PLN
- EBITDA 2,7 mln PLN
- strata netto 6,2 mln PLN
Wpływ na wyniki finansowe i znaczny spadek rentowności w stosunku do analogicznego okresu roku 2016 miały 
czynniki sygnalizowane przez Emitenta w skonsolidowanym rozszerzonym raporcie okresowym za I kwartał 2017 
r., w szczególności związane ze wzrostem cen na rynku surowcowym oraz wzrostem kosztów pracy. Ponadto 
wpływ na osiągnięte wyniki finansowe miały także zdarzenia jednorazowe dotyczące odpisów z tytułu trwałej utraty 
wartości i likwidacji zapasów oraz odpisów aktualizujących wartość należności przez Emitenta i spółki zależne 
Emitenta. 

Emitent zastrzega, że przedstawione informacje mają charakter wstępny i mogą różnić się od danych 
ostatecznych. 

Emitent przypomina, że poddane przeglądowi biegłego rewidenta ostateczne wyniki finansowe za I półrocze 2017 
r. zostaną przekazane w skonsolidowanym raporcie półrocznym za I półrocze 2017 r., który zostanie opublikowany 
w dniu 26 września 2017 r.

Wyniki finansowe spółki zależnej Emitenta – Warmińskie Zakłady Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego Sp. z o.o. 
(WZPOW) zobowiązują Zarząd tej spółki do podjęcia czynności zgodnych z treścią art. 233 § 1 KSH, tj. do zwołania 
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników WZPOW w celu powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia tej 
spółki. Mając powyższe na uwadze Zarząd WZPOW ogłosił na dzień 22 września 2017 r. zwołanie 
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, którego jednym z punktów porządku obrad będzie podjęcie w/w 
uchwały. 
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