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Zawarcie znaczącej umowy z siecią Lidl

Podstawa prawna

Treść  raportu:

Zarząd Makarony Polskie S.A. informuje, Ŝe Spółka zawarła porozumienia o współpracy z siecią Lidl („Odbiorca”), 
których łączna szacunkowa wartość w okresie 12 miesięcy wyniesie ok. 9,8 mln zł.

Umową o najwyŜszej wartości jest porozumienie zawarte w dniu 9 lutego 2009 roku. Porozumienie ustaliło 
warunki współpracy na okres do końca sierpnia 2010 roku, a jego przedmiotem są dostawy trzech form 
makaronów pod marką własną Odbiorcy. 

Szacunkowa łączna wartość netto kontraktu wynosi ok. 5,8 mln zł.

Zapisy zawartej umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

W dniu 10 września 2009 roku Spółka podpisała z ww. kontrahentem, w trybie korespondencyjnym, nowe warunki 
współpracy dotyczące uzupełnienia i rozszerzenia współpracy o dostawy nowych form makaronów. Warunki 
współpracy uzgodniono na okres do końca sierpnia 2010 roku. Łączna szacunkowa wartość świadczeń w ramach 
niniejszego porozumienia w tym okresie wynosi ok. 4 mln zł

Porozumienie obejmuje gwarancję ceny na w/w produkty do końca sierpnia 2010 roku.

Zapisy zawartej umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Kryterium uznania w/w porozumień za umowy znaczące jest fakt, Ŝe zostały one zawarte z jednym kontrahentem w 
okresie krótszym niŜ 12 miesięcy, a  ich łączna szacunkowa wartość przekracza 10% wartości kapitałów własnych 
Spółki.   

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Subject:
Concluding a significant contract with the chain of stores Lidl

Contents of the report:
The Management Board of Makarony Polskie JSC informs that the Company has concluded the co-operation 
agreement with the chain of stores Lidl („Receiver”). Estimated total worth of the agreement in the period of 12 months 
will value about 9,8 mln zl.

The contract of the highest worth is the agrement concluded on 9 February 2009. The agreement established the 
conditions of the cooperation for the period to the end of August 2010. The subject of the agreement is deliveries of 
three forms of macaroni under the Receiver’s own brand.
Estimated total net worth of the contract values about 5,8 mln zl.

Provisions of the concluded agreement do not depart from commonly used in this type of agreements.

On 10 September 2009 the Company has concluded, by correspondencce, with above mentioned contractor new 
conditions relating to supplementing and expansion of the cooperation for the deliveries of new forms of macaroni. The 
conditions of the agreement has been established for the period to the end of August 2010. The total estimated worth 
of payments within the framework of the agreement in this period values about 4 mln. / The agreement includes the 
guarantee of prices for a/m products to the end of August 2010.

Provisions of the concluded agreement do not depart from commonly used in this type of agreements.

The criterion of acceptance a/m agreements as the significant agrements is the fact that they were concluded with one 
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The criterion of acceptance a/m agreements as the significant agrements is the fact that they were concluded with one 
contractor in the period shorter that 12 months and their estimated worth exceeds 10% of the Company’s equities 
worth. 
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PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkc ja Podpis

2009-09-11 Paweł Nowakowski Prezes Zarządu

2009-09-11 Krzysztof Rubak Wiceprezes Zarządu
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