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Treść raportu:

Zarząd MAKRUM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (MAKRUM) informuje, iŜ otrzymał wiadomość o podpisaniu przez
spółkę zaleŜną DEVELOPMENT MAKRUM S.A. Sp. j. (Spółka) umowy z dnia 30.12.2010 r., na podstawie której
MAKRUM sprzedało Spółce prawa do zlecenia inwestycyjnego - projektu deweloperskiego pod nazwą „Centrum
Handlowe MAKRUM” stosownie do spisu nakładów, wydatków i umów zawartych i wykonanych przez MAKRUM, a
dotyczących m.in. koncepcji, ekspertyz, opracowań, komercjalizacji, załoŜeń projektowych, autorskich praw
majątkowych, z których to umów nakłady te wynikały (przedmiot sprzedaŜy).
Wartość przedmiotu sprzedaŜy Strony określiły na kwotę 13.004.996,00 PLN netto. Zapłata części tej ceny
nastąpiła poprzez kompensatę na dzień 31.12.2010 r. do wysokości 2.054.339,71 PLN brutto, a reszta ceny
będzie płatna (i/lub kompensowana) w ratach nieoprocentowanych ustalanych na ostatni dzień miesiąca
kalendarzowego, począwszy od II kwartału 2011 r. Termin płatności ostatniej raty został ustalony na dzień
29.12.2011 r.
Pozostałe warunki nie odbiegają od typowych postanowień dla umowy sprzedaŜy. Umowa nie zawiera
postanowień dotyczących kar umownych.
Umowa znacząca z uwagi na przekroczenie 10% przychodów Grupy Kapitałowej MAKRUM za okres ostatnich 4
kwartałów. Spółka przyjmuje to kryterium z uwagi na fakt, iŜ obecnie pozwala ono lepiej ocenić znaczenie zawartej
umowy.
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