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Treść raportu:

Zarząd MAKRUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy (MAKRUM) informuje, Ŝe w dniu 8 września 2011 r.
otrzymał od spółki zaleŜnej MAKRUM DEVELOPMENT Sp. z o.o. (Spółka) z siedzibą w Bydgoszczy informację, iŜ
Spółka ta podpisała ze spółką pod firmą Praktiker Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Praktiker)
porozumienie o współpracy (Memorandum of Understanding) zwane dalej memorandum.
Przedmiotem tego memorandum jest określenie warunków i zakresu prowadzenia negocjacji oraz warunków
zawarcia umowy na długoterminową dzierŜawę sklepu wielokopowierzchniowego w branŜy materiałów
budowlanych i wykończenia wnętrz (DIY - Do It Youself) w obiekcie planowanego centrum handlowego na
nieruchomości połoŜonej w Bydgoszczy naleŜącej do Spółki zaleŜnej.
Elementem memorandum jest szczegółowe określenie wszystkich zasadniczych postanowień przyszłej umowy
wieloletniej dzierŜawy, które w trakcie dalszych rozmów nie podlegają negocjacjom.
Końcowy termin negocjacji i zawarcia umowy dzierŜawy Strony określiły na 31.12. 2012 r.
Po tym terminie kaŜda ze Stron moŜe odstąpić od realizacji postanowień niniejszego memorandum bez podania
przyczyn.
Postanowienia memorandum przewidują, iŜ Ŝadna ze Stron nie jest zobowiązana do zawarcia finalnej umowy
dzierŜawy. Podpisanie takiej umowy uwarunkowane jest indywidualną decyzją Stron – ich organów zarządczych i
nadzorczych.
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