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Treść  raportu:

Zarząd Makarony Polskie S.A. informuje, Ŝe w dniu 6 października 2008 roku Spółka uzgodniła nowe warunki 
współpracy w ramach umowy z siecią Kaufland Polskie Markety Sp. z o.o. Sp. k. dotyczące produkcji makaronu 
pod marką własną firmy Kaufland  Ustalono stałe warunki cenowe kontraktu, które obowiązywać będą w okresie 
od dnia 7 października 2008 roku do dnia 30 września 2009 roku. Spółka szacuje, Ŝe wartość dostaw makaronu 
pod marką własną firmy Kaufland realizowanych w ramach umowy przekroczy 3,5 mln zł.

Jednocześnie w dniu 6 października 2008 roku analogiczne zmiany wprowadzone zostały do ramowych umów 
współpracy zawartych przez Spółkę z Kaufland Česká Republika i Kaufland Slovenská Republika w styczniu 2008 
roku. Szacunkowe wartości tych kontraktów w okresie do 30 września 2009 roku to odpowiednio ok. 2,9 mln zł i ok.
1,2 mln zł.

Warunki na jakich zostały zawarte umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów.  

Kryterium uznania w/w umów za umowy znaczące jest fakt, Ŝe zostały one zawarte z podmiotami powiązanymi, 
funkcjonującymi w ramach grupy Kaufland, w okresie krótszym niŜ 12 miesięcy, a  ich łączna wartość przekracza 
10% wartości kapitałów własnych Spółki.   

W ramach 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 obrotów w ramach wszystkich umów obowiązujących obecnie pomiędzy Grupą Makarony 
Polskie, a podmiotami powiązanymi funkcjonującymi w ramach Grupy Kaufland wynosi ok. 15 mln zł rocznie. Dla 
porównania obroty Spółki Makarony Polskie i podmiotów zaleŜnych z grupą Kaufland w roku 2007 wyniosły 4,64 
mln zł.                            
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