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Treść  raportu:

Zgodnie z § 5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych 
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd Spółki PAMAPOL S.A. informuje, że w dniu 
26.02.2007 r. PAMAPOL S.A.(Dostawca) podpisał umowę z firmą Agros Nova Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 
(Odbiorca), na mocy której Dostawca zobowiązał się do wyprodukowania i dostarczenia Odbiorcy następujących  
wyrobów: fasolka po bretońsku z boczkiem i kiełbasą, flaki wołowe w rosole, klopsiki w sosie pomidorowym, 
pulpety w sosie pomidorowym, gołąbki w sosie pomidorowym, a Odbiorca zobowiązał się do odebrania 
zamówionych produktów i zapłacenia ceny. 
Umowa została zawarta na czas nieokreś lony. Strony szacują, iż wartość świadczeń wynikających z zawartej 
umowy w ciągu pierwszego roku jej obowiązywania wyniesie 11.000 tys. zł netto.

Dostawca w ramach wykonania umowy zobowiązał się do wytworzenia i dostarczenia produktów pod marką 
Odbiorcy. Odbiorca dostarczy Dostawcy słoje, wieczka, etykiety i tacki wraz ze wzorcami, natomiast pozostałe 
materiały oraz surowce dostarczy Dostawca.
Zamówienia miesięczne będą składane na poszczególne partie produkcyjne sukcesywnie w ciągu roku. 
Minimalna, miesięczna, jednorazowa wielkość partii produkcyjnej wynosi 10 tys. sztuk jednego asortymentu, 
natomiast wielkość maksymalna stanowi 200 tys. sztuk jednego asortymentu. 
Dostawca przekaże Odbiorcy obowiązujące receptury, które będą odtąd należały do Odbiorcy. W przypadku 
naruszenia tajemnicy receptury Dostawca zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej w wysokości 500 tys. zł 
Odbiorcy przysługuje prawo dochodzenia różnicy pomiędzy karą umowną a faktycznie poniesioną szkodą na 
zasadach ogólnych.
Dostawca nie jest uprawniony ani upoważniony do wprowadzania do obrotu produktów stanowiących przedmiot 
niniejszej umowy. W przypadku wprowadzenia przez Dostawcę do obrotu tych produktów, zobowiązany on będzie 
do zapłaty kary umownej w wysokości 500 tys. zł.
Postanowienia umowy nie stanowią podstawy przeniesienia żadnych praw własności przemysłowej Odbiorcy na 
Dostawcę, ponadto Dostawca uznaje należące do Odbiorcy prawa własności przemysłowej oraz intelektualnej, 
oraz zobowiązuje się pod rygorem kary umownej w wysokości 500 tys. zł do nieużywania tych praw bez zgody 
Odbiorcy i niepodejmowania, osobiście lub przez osoby trzecie, w jakimkolwiek kraju, prób uzyskania praw 
ochronnych dla prawa własności przemysłowej Odbiorcy.
Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Jako kryterium znaczącej umowy przyjęto wartość kapitałów własnych Emitenta  (101.121 tys. zł na koniec III 
kwartału 2006 roku). 
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