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Treść raportu:

Spółka Makarony Polskie SA informuje, że w okresie krótszym niż 12 miesięcy zawarła z firmą PHU AGRO Sp. z 
o.o. umowy, których łączna szacunkowa wartość spełnia kryterium umowy znaczącej. 

Umową o najwyższej wartości jest zawarta w trybie korespondencyjnym, w dniu 30 września 2015 roku, umowa o 
współpracy na dostawy mąki semoliny.

Przedmiotem kontraktu są dostawy mąki semoliny do zakładów produkcyjnych Makarony Polskie SA. Umowa 
określa ramową wielkość dostaw i stałą cenę zakupu w okresie od 1 października 2015 roku do końca marca 
2016 roku, określa także tryb ustalania wielkości dostaw i stałych cen zakupu na kolejne okresy. 

Zawarcie ww. umowy jest zgodne z polityką Spółki odnośnie zabezpieczenia dostaw surowca po stałych cenach 
na realizację kontraktów zawartych z odbiorcami produkowanych wyrobów oraz zapewnienia Spółce dostępu do 
surowca w relatywnie niskiej i stałej cenie przez dłuższy okres czasu, co jest szczególnie istotne w kontekście 
obecnej, niestabilnej sytuacji na rynku surowcowym.

Umowa zawarta została na czas nieokreślony. Szacunkowa wartość zakupów w ramach pierwszego okresu 
kontraktu przekroczy 3 mln zł.

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

Kryterium uznania w/w kontraktu za umowę znaczącą jest fakt, że łączna szacunkowa wartość świadczeń w 
ramach kontraktu za okres 5 lat przekracza 10% wartości kapitałów własnych Spółki.   
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