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Treść raportu:

Zarząd MAKRUM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (Spółka) informuje, iŜ w okresie od dnia 06.07.2010 r. Spółka
zawarła z firmą Helmerding hiw Maschinen GmbH z siedzibą w Bad Oeynhausen (Niemcy) umowy na łączną
wartość 6.176.498,77 PLN (suma kontraktów zawartych w EURO przeliczona na PLN).
Przedmiotem tych umów było między innymi wykonanie: elementów konstrukcji pras mechanicznych takich jak
korpusy, skrzynie przekładniowe, stoły, suwaki i słupy, jak równieŜ wykonanie obróbki mechanicznej detali
wykorzystywanych w budowie pras mechanicznych i urządzeniach peryferyjnych do pras.
Największa wartościowo umowa w okresie objętym raportem została zawarta poprzez potwierdzenie dnia
21.01.2011 r. przyjęcia zamówienia numer 112713 na wykonanie elementów konstrukcji pras mechanicznych na
kwotę 909 786,86 PLN z datą realizacji przypadającą na 15 tydzień 2011 r.
Termin płatności naleŜności Spółki wynikających z umów zawartych z tym kontrahentem wynosi 45 dni licząc od
daty wystawienia faktury. Pozostałe warunki nie odbiegają od typowych dla tego rodzaju umów (sprzedaŜ,
dostawa, usługi produkcyjne).
Umowa znacząca z uwagi na fakt, iŜ suma umów zawartych ze Spółką Helmerding przekracza 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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