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Treść  raportu:

Zgodnie z § 5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005 r. w sprawie informacji bieżących i 
okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd Spółki PAMAPOL S.A. informuje, że 
spółka zależna – Warmińskie Zakłady Przetwórstwa Warzywnego Sp. z o.o. z siedzibą w Kwidzyniu (WZPOW Sp. z 
o.o., Sprzedający) podpisała w dniu dzisiejszym tj. 19.09.2006 r. z firmą Lidl Polska Sklepy spożywcze Sp. z o.o. 
Sp. k. (Kupujący) porozumienie o współpracy. Przedmiotem porozumienia jest dostawa przez WZPOW Sp. z o.o. 
do magazynów centralnych Kupującego mieszanek warzywnych, bukietu warzyw, mieszanki chińskiej, groszku 
konserwowego, marchewki z groszkiem oraz  fasolki szparagowej. 
Całkowita wartość umowy wynosi 9.639 tys. zł netto. 
Sprzedający ponosi pełną odpowiedzialność za jakość dostarczanych towarów. 
Sprzedający stworzy projekt opakowania marki własnej dla wszystkich artykułów wprowadzonych do asortymentu, 
który przechodzi na nieograniczona własność Kupującego.
Kupujący ma prawo wprowadzić dostarczane przez sprzedającego towary do asortymentu przeznaczonego do 
sprzedaży za granicą. 

Ogólne warunki współpracy to standardowe Ogólne Warunku Dostaw do Lidl Polska Sklepy spożywcze Sp. z o.o. 
Sp. k.

W przypadku braku, do dnia 31.03.2007, oświadczenia Sprzedającego o braku woli kontynuacji współpracy, 
umowa przedłużana jest automatycznie corocznie. 

Jako kryterium znaczącej umowy przyjęto wartość kapitałów własnych Emitenta  (43.025 tys. zł na koniec II 
kwartału 2006 roku)
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