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Treść raportu:

Zarząd PAMAPOL S.A. (Emitent, Pamapol) informuje, że w dniu 24 lutego 2022 r. spełnione zostały warunki
zawieszające aneksu z dnia 28 stycznia 2022 r. (Aneks, zob. raport bieżący nr 2/2022) zmieniającego umowę
kredytu konsorcjalnego z dnia 21 września 2017 r. zawartą pomiędzy Emitentem, Warmińskimi Zakładami
Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego Sp. z o.o. (WZPOW), Mitmar Sp. z o.o. (Mitmar) jako Kredytobiorcami oraz
Crop Serwis Kwidzyn Sp. z o.o. jako Poręczycielem a Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. oraz
Credit Agricole Bank Polska S.A. jako Kredytodawcami i Bankiem Gospodarstwa Krajowego jako Przystępującym
Kredytodawcą (Umowa Kredytu, raport bieżący nr 18/2017), zmienionej w szczególności aneksem z dnia 15 maja
2019 r. (raport bieżący nr 4/2019), aneksem z dnia 29 czerwca 2020 r. (raport bieżący nr 13/2020), aneksem z dnia
22 października 2020 r. (raport bieżący nr 23/2020) i aneksem z dnia 10 czerwca 2021 r. (raport bieżący nr
12/2021).
Wobec spełnienia określonych w Aneksie warunków zawieszających poprzez m.in. zawarcie wymaganej
dokumentacji zabezpieczeniowej i złożenie stosownych wniosków do sądów w sprawie wpisu hipotek
i zastawów, Kredytodawcy otrzymali możliwość uruchomienia dodatkowego finansowania na warunkach
opisanych w raporcie bieżącym nr 2/2022.
Emitent informuje, że w dniu 24 lutego 2022 r. zostały spłacone przez Pamapol, WZPOW i Mitmar trzy odrębne
kredyty obrotowe nieodnawialne udzielone tym spółkom przez Credit Agricole Bank Polska S.A. w kwocie 4 mln zł
każdy, tj. łącznie w kwocie 12 mln zł.
Ostateczna data spłaty tych kredytów wyznaczona została na 20 września 2022 r., jednakże wskutek zawarcia
Aneksu do Umowy Kredytu, środki uruchomione z Umowy Kredytu zostały przeznaczone na całkowitą spłatę tych
kredytów. O zwarciu przez Pamapol i spółki zależne umów kredytów obrotowych nieodnawialnych Emitent
informował w treści raportu bieżącego nr 22/2021.
Ponadto, w dniu 24 lutego 2022 r. ze środków uzyskanych z kredytu inwestycyjnego w wysokości 8 mln zł
udzielonego WZPOW w ramach Umowy Kredytów zostało zrefinansowane zadłużenie tej spółki wobec Credit
Agricole Bank Polska S.A. z tytułu umowy kredytu inwestycyjnego na zakup nieruchomości
w Grudziądzu, o którym Emitent informował w treści raportu bieżącego nr 14/2021.
O zakończeniu procesu skutecznego ustanowienia przez sądy zmiany hipotek umownych łącznych do kwoty
łącznej 305 mln zł na nieruchomościach gruntowych zabudowanych stanowiących własność Emitenta położonych
w Ruścu oraz na nieruchomościach WZPOW położonych w Kwidzynie i nieruchomości inwestycyjnej WZPOW
w Grudziądzu, a także nieruchomościach położonych w Głownie będących własnością Mitmar oraz zmianie
wpisów dotyczących zastawów rejestrowych na środkach obrotowych (zapasy) i zastawów rejestrowych na zbiorze
rzeczy ruchomych (środkach trwałych) Kredytobiorców, Emitent poinformuje w trybie odrębnego raportu bieżącego.
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