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Treść  raportu:

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez 
emitentów papierów wartościowych Zarząd PAMAPOL S.A. (Emitent) informuje o ziszczeniu się niektórych 
warunków umowy inwestycyjnej z dnia 14 grudnia 2006, o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 
50/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. (numeracja warunków i nomenklatura zgodnie z treścią raportu nr 50/2006):

Warunek 2) 
złożenie przez PAMAPOL S.A. oświadczenia o satysfakcjonujących dla PAMAPOL S.A. wynikach due diligence 
WILBO S.A. 

– w dniu 15 lutego 2007 roku Zarząd PAMAPOL S.A. złożył oświadczenie, że wyniki due diligence WILBO S.A. są 
satysfakcjonujące dla PAMAPOL S.A. Strony umowy inwestycyjnej uzgodniły przy tym, że zostanie podpisany aneks 
do tej umowy.

Warunek 3) 
wyrażenie przez Radę Nadzorczą PAMAPOL S.A. zgody na nabycie akcji WILBO S.A. w wezwaniu oraz nabycie przez
PAMAPOL S.A. akcji wnoszonych jako aport 

– w dniu 15 lutego 2007 roku uchwałą nr 1/2007 Rada Nadzorcza PAMAPOL S.A. wyraziła zgodę na transakcję 
stanowiącą przedmiot umowy inwestycyjnej, w tym na nabycie akcji WILBO S.A. w następstwie przeprowadzenia 
wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji WILBO S.A. po cenie 4 zł za jedną akcję, w ilości dającej nie mniej 
niż 10% i nie więcej niż 13,4% głosów na walnym zgromadzeniu WILBO S.A. i stanowiących nie mniej niż 17,65% i 
nie więcej niż 23,66% kapitału zakładowego tej spółki, oraz w następstwie wniesienia akcji WILBO S.A. 
stanowiących łącznie 41,36 % kapitału zakładowego WILBO S.A. i dających prawo do wykonywania 66,78 % 
głosów na walnym zgromadzeniu WILBO S.A., do PAMAPOL S.A. aportem na pokrycie podwyższonego kapitału 
zakładowego. Rada Nadzorcza wyraziła zgodę pod warunkiem podpisania przez strony aneksu do umowy 
inwestycyjnej.

Warunek 4) 
wyrażenie przez Radę Nadzorczą WILBO S.A. zgody na zbycie na rzecz PAMAPOL S.A. w drodze wniesienia na 
aport tych z akcji WILBO S.A., które są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi z zachowaniem ich uprzywilejowania 

– Zarząd PAMAPOL S.A. otrzymał i zapoznał się z treścią zgody Rady Nadzorczej WILBO S.A. na zbycie na rzecz 
PAMAPOL S.A. w drodze wniesienia na aport tych z akcji, które są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi z 
zachowaniem ich uprzywilejowania. 

PAMAPOL SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

PAMAPOL S.A. Spożywczy (spo)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji  GPW w W-wie)

97-438 Rusiec

(kod pocztowy) (miejscowość)

Wieluńska 2 2

(ulica) (numer)

043 6766020 043 6766887

(telefon) (fax)

krzysztof.polgrabia@pamapol.com.pl www.pamapol.com.pl

(e-mail) (www)

Komisja Nadzoru Finansowego

1



RB 3 2007PAMAPOL S.A.

832-176-16-81 730365765

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkc ja Podpis

2007-02-16
Paweł Szataniak
Mariusz Szataniak

Prezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu

Paweł Szataniak
Mariusz Szataniak

Komisja Nadzoru Finansowego

2


