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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. zawiadamia, 
że w dniu 23.10.2006 r. otrzymał informację, że spółka zależna – Warmińskie Zakłady Przetwórstwa Warzywnego 
Sp. z o.o. z siedzibą w Kwidzynie (Odbiorca) podpisała w dniu 11.10.2006 r. aneks nr 1 do umowy dostawy nr 
04/02/06 zawartej w dniu 15.02.2006 r. z Fabryką Opakowań Różnych „FORCAN” S.A. z siedzibą w Tczewie 
(Dostawca). 

Przedmiotem umowy jest wytworzenie i dostarczenie Odbiorcy przez Dostawcę opakowań stalowych według 
okreś lonych w umowie specyfikacji. Dostawca zagwarantował, że opakowania sprzedawane Odbiorcy posiadają 
niezbędne atesty.

Zgodnie z warunkami umowy ustalonymi aneksem, Odbiorca dokona odbioru w równych transzach tygodniowych 
30 mln sztuk opakowań stalowych najpóźniej do dnia 22 grudnia 2006 roku. Przed podpisaniem aneksu termin 
na dostawy obejmował okres od 1 marca do 10 października 2006 r. Ponadto Dostawca zobowiązał się do 
dostarczenia 15 mln sztuk opakowań stalowych, które Odbiorca odbierze do 30 maja 2007 r. w czterech transzach 
miesięcznych, począwszy od lutego 2007 r. 

Zgodnie z zapisami aneksu strony postanowiły przedłużyć współpracę w zakresie objętym przedmiotem umowy 
do końca 2007 r.  W ramach tej współpracy Dostawca zobowiązał się do wytworzenia i dostarczenia, a Odbiorca 
do odbioru w transzach miesięcznych od czerwca do grudnia 2007 r.  25 mln sztuk opakowań stalowych.  

Emitent szacuje wartość przedmiotu umowy z aneksem, netto, na ponad 21.229 tys zł, nie więcej jednak niż 
21.308 tys. zł, w zależności od faktycznej liczby dostarczonych opakowań o rożnych rodzajach wieczka (standard 
bądź Easy Open).

Zabezpieczenie zapłat stanowi weksel i deklaracja wekslowa. 

Jako kryterium znaczącej umowy przyjęto wartość kapitałów własnych Emitenta (106.524 tys. zł za pierwsze 
półrocze 2006 roku). 
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