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Treść  raportu:

Zarząd Makarony Polskie S.A. informuje, Ŝe w dniu 6 października 2008 roku do Spółki wpłynął podpisany w trybie 
korespondencyjnym kontrakt pomiędzy Makarony Polskie S.A. a firmą Mlynieckie Makarony OOO z siedzibą w 
Mlynowie (Ukraina) z dnia 28 sierpnia 2008 roku.

Kontrakt zawarty został na okres pięciu lat, a jego przedmiotem są dostawy makaronu w marce Sorenti. 
Szacunkowa łączna wartość netto kontraktu wynosi ok. 4 560 tys. USD tj. równowartość ok. 10 345 tys. zł (wg 
kursu średniego NBP ogłoszonego na dzień 28 sierpnia 2008 roku).

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

W dniu 14 lipca 2008 roku Spółka podpisała z ww. kontrahentem równieŜ kontrakt na dostawy makaronu w marce 
własnej firmy Mlynieckie Makarony OOO Kontrakt obowiązuje do dnia 31 grudnia 2009 roku, a jego łączna 
szacunkowa wartość netto wynosi ok. 1 390 tys. USD tj. równowartość ok. 3 153 tys. zł (wg kursu średniego NBP 
ogłoszonego na dzień 14 lipca 2008 roku).

Szacowana wartość przychodów w ramach obu kontraktów zawartych z firmą Mlynieckie Makarony OOO wyniesie 
w  2009  roku ok. 5 200 tys zł.

Kryterium uznania w/w umów 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. 
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2008-10-06 Paweł Nowakowski Prezes Zarządu

2008-10-06 Krzysztof Rubak Wiceprezes Zarządu
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