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Treść raportu:

Spółka Makarony Polskie SA, informuje, że w dniu 26 stycznia 2015 roku zawarła kontrakt z firmą Raya Distribution
z siedzibą w Egipcie.
Raya Distribution jest dywizją spożywczą należącą do Raya Holding for Technology and Communications, spółki
publicznej, notowanej na giełdzie w Kairze od maja 2005 roku.
Przedmiotem kontraktu są dostawy do firmy Raya makaronów produkowanych pod markami Spółki (Sorenti i
Makrony Polskie). Zgodnie z zapisami umowy firma Raya prowadzić będzie dystrybucję ww. produktów na terenie
Egiptu, Bliskiego Wschodu i Afryki. Umowa została zawarta na zasadach wyłączności.
Kontrakt ten jest częścią realizowanej przez Makarony Polskie SA strategii ekspansji na rynki zagraniczne. Warunki
na jakich został zawarty nie odbiegają od warunków stosowanych dla tego rodzaju umów.
Kontrakt został zawarty na okres pięciu lat. W 2015 roku firma Raya zobowiązała się do odbioru 3 tys. ton
makaronów.
Kontrakt objęty został ubezpieczeniem należności handlowych udzielonym jednego z większych ubezpieczycieli
działających w tym zakresie na rynku polskim.
Kryterium uznania kontraktu za umowę znaczącą jest fakt, że jego szacunkowa łączna wartość przekracza 10%
wartości kapitałów własnych Spółki.
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