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Treść  raportu:

Zarząd PAMAPOL S.A. informuje, że w dniu 18 kwietnia 2007 r. udzielił MITMAR EXPORT – IMPORT Marian 
Janowski, Stanisława Janowska Spółka Jawna z siedzibą w Jeziorku (MITMAR) poręczeń wekslowych do kwoty 25 
mln złotych łącznie na zabezpieczenie roszczeń Deutsche Bank PBC S.A. z siedzibą w Warszawie (Bank) wobec 
MITMAR z tytułu udzielonych przez Bank na rzecz MITMAR kredytów, tj. kredytu inwestycyjnego w wysokości 20 mln 
złotych, oraz kredytu wynikającego z umowy ramowej linii wielozadaniowej do kwoty 5 mln złotych (Kredyty).
Charakter powiązań pomiędzy Emitentem a podmiotem, który zaciągnął kredyt: PAMAPOL S.A. zamierza nabyć 
część udziałów oraz objąć udziały w podwyższonym kapitale zakładowym spółki powstałej w wyniku 
przekształcenia MITMAR w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, realizując umowę inwestycyjną z dnia 12 
listopada 2006 r. opisaną w raportach bieżących nr 43/2006 z dnia 13 listopada 2006 r., 8/2007 z 1 marca 2007 
r.,11/2007 z 31 marca 2007 i 12/2007 z 13 kwietnia 2007 r .
W ramach zabezpieczenia spłaty Kredytów PAMAPOL S.A. podpisał odrębne oświadczenia o poddaniu się 
egzekucji:
a)    dla kredytu inwestycyjnego do wysokości 40 mln złotych (Bank może wystąpić o nadanie bankowemu tytułowi 
egzekucyjnemu klauzuli wykonalności do dnia 15 lutego 2022 r.),
b)    dla kredytu wynikającego z umowy ramowej linii wielozadaniowej do wysokości 10 mln złotych (Bank może 
wystąpić o nadanie bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności do dnia 30 kwietnia 2013 r.). 

Na mocy odrębnie zawartej w dniu 18 kwietnia 2007 r. umowy Bank zwolni PAMAPOL S.A. z długu wynikającego z 
poręczeń wekslowych spłaty Kredytów, w przypadku wniesienia przez PAMAPOL S.A. do spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością utworzonej w wyniku przekształcenia MITMAR, wkładu pieniężnego w kwocie 10 mln złotych 
na objęcie przez PAMAPOL S.A. 60 % udziałów w MITMAR Sp. z o.o., to jest w przypadku zrealizowania 
postanowienia umowy inwestycyjnej z dnia 12 listopada 2006 r. 
Zgodnie z umową PAMAPOL S.A. winien przedłożyć Bankowi do dnia 30 września 2007 r. odpis prawomocnego 
postanowienia sądu rejestrowego stwierdzający podwyższenie kapitału zakładowego MITMAR Sp. z o.o. o kwotę 
10 mln złotych i objęcie 60 % udziałów.
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