
 

WYKAZ INFORMACJI PRZEKAZANYCH DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI 

PRZEZ PAMAPOL S.A. W ROKU 2009 

 

 

 

Raporty bieżące: 
 

RB 1/09 – Informacja nt. finansowych instrumentów zabezpieczających stosowanych przez 

spółki z Grupy Kapitałowej PAMAPOL – data publikacji 14.01.2009 r. 

 

RB 2/09 – Przyjęcie przez Zarząd Strategii Grupy Kapitałowej PAMAPOL na lata 2009-2011 

– data publikacji 15.01.2009 r. 

 

RB 3/09 – Informacja uzyskana w trybie art. 160 ust.1 ustawy o obrocie instrumentami 

finansowymi – data publikacji 29.01.2009 r. 

 

RB 4/09 – Terminy przekazywania raportów okresowych – data publikacji 29.01.2009 r. 

 

RB 5/09 – Zawarcie umowy z Agencją Rynku Rolnego – data publikacji 04.02.2009 r. 

 

RB 6/09 – Oszacowanie wartości obrotów realizowanych z JERONIMO MARTINS 

DYSTRYBUCJA S.A. w 2009 r. – data publikacji 28.02.2009 r. 

 

RB 7/09 – Informacja nt. łącznej wysokości środków pochodzących z funduszy europejskich 

otrzymanych przez podmioty z Grupy Kapitałowej PAMAPOL S.A. – data publikacji 

28.02.2009 r. 

 

RB 8/09 – Aktualizacja informacji nt. łącznej wysokości środków pochodzących z funduszy 

europejskich otrzymanych przez podmioty z Grupy Kapitałowej PAMAPOL S.A. – data 

publikacji 03.03.2009 r. 

 

RB 9/09 – Postanowienie sądu o wpisie do rejestru zastawów zastawu na udziałach w spółce 

zależnej MITMAR Sp. z o.o. – data publikacji 09.03.2009 r.  

 

RB 10/09 – Zawarcie istotnej umowy z firmą MGB Metro Group Buying Polska Sp. z o.o. i 

Spółka Komandytowa – data publikacji  11.03.2009 r. 

 

RB 11/09 – Zawarcie umowy zastawu rejestrowego na udziałach spółki zależnej ,, CENOS ” 

Sp. z o.o. – data publikacji  02.04.2009 r.  

 

RB 12/09 – Zawarcie kontraktu handlowego z Ministerstwem Handlu i Kontaktów 

Zagranicznych Turkmenistanu – data publikacji  15.04.2009 r. 

 

RB 13/09 – Zmiana terminów publikacji raportów okresowych – data publikacji 16.04.2009 r. 

 

RB  13/09/K – Korekta omyłki pisarskiej w raporcie bieżącym w sprawie zmiany terminów 

publikacji raportów okresowych – data publikacji 16.04.2009 r. 

 



RB 14/09 – Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2008 roku – data 

publikacji  08.05.2009 r. 

 

RB 15/09 – Przekroczenie wartości obrotów realizowanych przez spółki Grupy Kapitałowej 

PAMAPOL z JERONIMO MARTINS DYSTRYBUCJA progu 10 % kapitałów własnych 

PAMAPOL S.A. – data publikacji 19.05.2009 r. 

 

RB 16/09 – Realizacja jednego z założeń Strategii Grupy Kapitałowej PAMAPOL na lata 

2009 -2011 w zakresie sprzedaży nieruchomości przez spółkę zależną – data publikacji 

27.05.2009 r.  

 

RB 17/09 – Podpisanie przez spółkę zależną – Warmińskie Zakłady Przetwórstwa Owocowo-

Warzywnego Sp. z o.o. umowy ugody w sprawie spłaty terminowych operacji finansowych – 

data publikacji 02.06.2009 r. 

 

RB 18/09 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PAMAPOL S.A. na dzień 26 

czerwca 2009 r. – data publikacji 03.06.2009 r. 

 

RB 19/09 – Przekroczenie wartości zamówień składanych przez VLM Food Trading Inc. 

(Kanada) progu 10 % kapitałów własnych – data publikacji 09.06.2009 r. 

 

RB 20/09 – Podpisanie znaczących kontraktów – data publikacji 09.06.2009 r. 

 

RB 21/09 – Wybór biegłego rewidenta – data publikacji 16.06.2009 r.  

 

RB 22/09 – Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PAMAPOL S.A. 

zwołanego na dzień 26 czerwca 2009 r.  – data publikacji 17.06.2009 r.  

 

RB 23/09 – Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A. w dniu 

26 czerwca 2009 r. – data publikacji 26.06.2009 r. 

 

RB 24/09 – Powołanie Członków Rady Nadzorczej PAMAPOL S.A. na wspólną kadencję –  

data publikacji 26.06.2009 r. 

 

RB 25/09 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na 

Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PAMAPOL S.A., którego obrady odbyły się w dniu 26 

czerwca 2009 r. – data publikacji 26.06.2009 r. 

 

RB 26/09 – Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną – data publikacji 30.06.2009 r. 

 

RB 27/09 – Zawarcie znaczącej umowy kredytowej przez spółkę zależną – data publikacji 

18.08.2009 r. 

 

RB 28/09 – Poręczenie kredytu dla spółki zależnej Warmińskie Zakłady Przetwórstwa 

Owocowo-Warzywnego Sp. z o.o. – data publikacji 26.08.2009 r. 

 

RB 29/09 – Restrukturyzacja poręczeń kredytów udzielonych przez bank BZWBK S.A. dla 

spółki zależnej emitenta – CENOS Sp. z o.o. – data publikacji 27.08.2009 r.  

 

 



RB 30/09/K – Korekta omyłki pisarskiej w rozszerzonym skonsolidowanym raporcie za I 

półrocze 2009 r. – data publikacji 31.08.2009 r. 

 

RB 31/09 – Podpisanie aneksu do umowy sprzedaży produktów spożywczych z EUROCASH 

S.A. – data publikacji 02.09.2009 r.  

 

RB 32/09 – Uchwalenie tekstu jednolitego Statutu przez nowoukonstyuowaną Radę 

Nadzorczą  PAMAPOL S.A. – data publikacji 07.09.2009 r. 

 

RB 33/09 – Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego rozszerzonego raportu 

kwartalnego (QSr) za III kwartał 2009 r. – data publikacji 30.10.2009 r. 

 

RB 34/09 – Podpisanie umowy ramowej oraz ogólnych warunków współpracy handlowej z 

Tesco Stores Limited (UK) – data publikacji 18.12.2009 r. 

 

 

Raporty okresowe: 

 
Raport kwartalny QSr – 4/2008 – data publikacji 27.02.2009 r. 

 

Raport roczny SA-R 2008 – data publikacji 30.04.2009 r. 

 

Raport roczny RS 2008 – data publikacji 30.04.2009 r. 

 

Raport kwartalny QSr – 1/2009 – data publikacji 14.05.2009 r. 

 

Raport półroczny PSr 2009 – data publikacji 31.08.2009 r. 

 

Raport kwartalny QSr – 3/2009 – data publikacji 12.11.2009 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


