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Treść raportu:

Zarząd MAKRUM S.A. (Spółka) informuje, Ŝe dnia 28.04.2008 r. została podpisana umowa leasinu z dnia
25.04.2008 r. z Raiffeinsen-Leasing Polska S.A. (RLPL) z siedziba w Warszawie na kwotę stanowiącą
równowartość 3 497 739,44,- CHF (kwota netto) dotycząca wytaczarki dwukolumnowej typ AFP 200 CNC – na
licencji PAMA (przedmiot leasingu).
Na mocy tej umowy oraz umów towarzyszących (porozumienie do umowy leasingu dot. wejścia do umowy
sprzedaŜy, ubezpieczenie przedmiotu leasingu, zabezpieczenie spłaty zobowiązań Spółki):
- RLPL wstąpił w miejsce Spółki do umowy sprzedaŜy przedmiotu leasingu pierwotnie zakupionego przez Spółkę
od firmy EMSIL TECHTRANS Srl Fabricilor w Oradea, Rumunia na podstawie umowy sprzedaŜy z dnia 26.11.2007
r. ( Raport bieŜący Nr 49/2007 z dnia 20.12.2007r.),
- dokonana przez Spółkę zapłata części ceny z tytułu zakupu przedmiotu leasingu (umowy sprzedaŜy z dnia
26.11.2007 r.) zostanie zwrócona przez RLPL, po potrąceniu kwoty stanowiącej wstępną opłatę leasingową,
- Spółka udzieliła RLPL poręczenia za ewentualne zobowiązania pienięŜne EMSIL - dostawcy przedmiotu leasingu
względem RLPL jako kupującego w miejsce Spółki.
Pomiędzy Spółką i osobami nią zarządzającymi lub nadzorującymi a RLPL nie występują powiązania o
charakterze osobowym lub majątkowym.
Umowa uznana za znaczącą ze względu na przekroczenie 10% wartości kapitałów własnych Spółki.

MAKRUM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MAKRUM S.A.

Przemysł inne (pin)

(skróc ona nazwa emitenta)
85-676

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

Bydgoszcz

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Leśna

11-19
(ulica)

(numer)

052 3236401

052 3236400
(telefon)

(fax)

sekretariat@makrum.pl

www.makrum.pl

(e-mail)

(www)

5540309005

090549380
(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko/Funkc ja

2008-04-28

Dariusz Szc zypiński

Członek Zarządu

2008-04-28

Stanisław Reszkowski

Prokurent

Podpis

Komisja Nadzoru Finansowego

1

MAKRUM S.A.

RB 11 2008

Komisja Nadzoru Finansowego

2

