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Temat

Zmiana warunków zawartej umowy znaczącej z siecią Kaufland/A change in terms and conditions of a significant 
contract with Kaufland chain. 
Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieŜące i okresowe

Treść  raportu:

Zarząd Makarony Polskie S.A., w nawiązaniu do raportu bieŜącego 51/2008 z dnia 6 października 2008 roku, 
informuje Ŝe w dniu 23 lutego 2010 roku do Spółki wpłynęły podpisane w trybie korespondencyjnym, 
zaktualizowane warunki współpracy pomiędzy Makarony Polskie S.A. i siecią Kaufland (Kaufland Polska Markety 
Sp. z o.o. Sp. k., Kaufland Česká Republika i Kaufland Slovenská Republika).

Przedmiotem kontraktu są dostawy do sieci Kaufland makaronów pod marką sieci Kaufland. Ustalono stałe 
warunki cenowe kontraktu, które obowiazywać będą w okresie do 31 października 2010 roku. Dodatkowo umowa 
została poszerzona o dwie dodatkowe formy makaronu. Szacunkowa wartość umowy w okresie do 31 
października 2010 roku wyniesie ok. 10,5 mln zł.

Warunki na jakich została zawarta umowa nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów.

Kryterium uznania kontraktu za umowę znaczącą jest fakt, Ŝe został on zawarty z podmiotami powiązanymi, 
funkcjonującymi w ramach grupy Kaufland, a jego łaczna szacunkowa wartość przekracza 10% wartości kapitałów 
własnych Spółki.

W ramach wszystkich obowiązujących kontraktów Grupa Makarony Polskie dostarcza do sieci Kaufland makaron 
pod marką Sorenti i Abak oraz pod marką własną firmy Kaufland, a takŜe dania gotowe pod marką Stoczek oraz 
pod marką sieci Kaufland.

Łączna szacunkowa wartość obrotów w ramach umów obowiązujących obecnie pomiędzy Grupą Makarony 
Polskie, a podmiotami powiązanymi funkcjonującymi w ramach Grupy Kaufland wynosi ok. 15,5 mln zł rocznie. 
Dla porównania obroty Spółki Makarony Polskie i podmiotów zaleŜnych z grupą Kaufland w roku 2009 wyniosły ok. 
12,4 mln zł.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

The Management Board of Makarony Polskie S.A. informs, with reference to the current report No. 51/2008 

dated 6 October 2008, that on 23 February 2010 the Company received the updated terms and conditions, signed 

by correspondence, related to the cooperation between Makarony Polskie S.A. and the Kaufland chain (Kaufland 

Polskie Markety Sp. z o.o.. k., Kaufland Česká Republika and Kaufland Slovenská Republika). 

 

The subject of the contract is the supply to the Kaufland chain of pastas with Kaufland trademark. Permanent 

pricing conditions were established and shall remain valid until 31 Oct. 2010. Additionally the contract was 

expanded to include two new types of pasta. The estimated value of the contract within the period to 31 Oct. 

2010 will be approx. 10.5 mln. PLN. 

Komisja Nadzoru Finansowego

1



RB 7 2010MAKARONY POLSKIE S.A.
2010 will be approx. 10.5 mln. PLN. 

 

Terms and conditions of the contract do not differ from those generally used in similar contracts. 

 

The criterion for recognising the aforementioned contract as a significant one is the fact that it was concluded 

with related entities, operating within Kaufland Group, and its total estimated value exceeds 10% of the total 

equity capital of the Company. 

 

Under all valid contracts, Makarony Polskie Group supplies Kaufland chain with pasta under Sorenti and Abak 

trademarks, and under Kaufland Co. own trademark, as well as ready-made dishes under Stoczek and Kaufland 

chain trademarks. 

 

The overall estimated value of the turnover under currently valid contracts between Makarony Polskie Group and 

the related entities operating within Kaufland Group is approx. 15.5 mln. PLN annually. As comparison, the 

turnover of Makarony Polskie and entities affiliated with Kaufland Group in 2009 amounted to approx. 12.4 mln. 

PLN
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