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Treść  raportu:

Zarząd Makarony Polskie S.A. informuje, Ŝe w dniu 27 sierpnia 2008 roku otrzymał informację od spółki zaleŜnej 
Stoczek Sp. z o.o. o zawarciu przez tę Spółkę umowy z Kaufland Polska Markety Sp. z o. o. Sp. K. na dostawę dań 
gotowych oznaczonych znakiem towarowym Kaufland.

Przewidywana szacunkowa wartość kontraktu (w okresie od października 2008 roku do września 2009 roku) 
wynosi ok. 2 mln zł. 

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

W umowie zawarto zapis, iŜ jeŜeli Stoczek Sp. z o.o. nie wywiąŜe się ze zobowiązań dotyczących uznania wszelkich 
praw Kaufland do znaku towarowego oraz dostarczania towarów chronionych ww. znakiem towarowym wyłącznie 
przedsiębiorstwom Kaufland, wówczas zapłaci  karę umowną w wys. 100.000,- PLN (sto tysięcy PLN), przy czym 
kara umowna nie wyłącza roszczeń Kaufland o odszkodowanie.

Zawarcie przedmiotowej umowy rozszerza zakres współpracy pomiędzy Grupą Kapitałową Makarony Polskie, a 
Grupą Kaufland. Dotychczasowa współpraca obejmowała dostawy do sieci Kaufland makaronu pod markami 
Sorenti i Abak oraz pod marką własną firmy Kaufland, a takŜe dostawy dań gotowych pod marką Stoczek.

Łączna szacunkowa wartość wszystkich umów obowiązujących obecnie pomiędzy Grupą Makarony Polskie, a 
podmiotami powiązanymi funkcjonującymi w ramach Grupy Kaufland wynosi ok. 15 mln zł (przekracza 10% 
kapitałów własnych spółki Makarony Polskie S.A.), z czego ok. 10 mln zł stanowią umowy opisane w raporcie 
bieŜącym nr 2/2008 z dnia 3 stycznia 2008 roku.
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