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Treść raportu:

Zarząd MAKRUM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (MAKRUM) informuje, iŜ w dniu dzisiejszym zawarta została ze
spółką zaleŜną MAKRUM Pomerania Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy (Spółka) umowa dzierŜawy
przedsiębiorstwa. Na jej podstawie, począwszy od dnia 1.01.2012 r., MAKRUM przekazuje Spółce do uŜywania i
pobierania poŜytków, przedsiębiorstwo Stocznia „Pomerania” połoŜone w Szczecinie przy ul. Gdańskiej 35, 36, 37
(przedmiot dzierŜawy), w skład którego wchodzą:
- prawo uŜytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych (zabudowanych i niezabudowanych) o łącznej
powierzchni 51.976 m2,
- budynki i budowle znajdujące się na w/w nieruchomościach,
- środki trwałe (infrastruktura stoczniowa, maszyny, urządzenia itp.),
- przedmioty nietrwałe i wyposaŜenie,
- licencje, patenty, znak towarowy.
Wraz z przekazaniem przedmiotu dzierŜawy, Spółka stosownie do art. 231 kodeksu pracy przejmie wszystkich
pracowników MAKRUM zatrudnionych w przedmiocie dzierŜawy.
Umowę zawarto na czas nie oznaczony. Szacunkowa wartość przedmiotu umowy wynosi ok. 11,5 mln zł (czynsz
za okres 5 lat dzierŜawy). Czynsz ten podlega corocznej waloryzacji stosownie do stopnia inflacji. Czynsz
dzierŜawny płatny będzie począwszy od czwartego miesiąca trwania umowy, a spłata za pierwsze trzy miesiące
nastąpi w ratach w terminie do końca 2012 r.
Pozostałe warunki nie odbiegają od typowych dla tego rodzaju umowy. Umowa nie zawiera postanowień
dotyczących kar umownych.
Zarząd MAKRUM planuje, aby dotychczasowa działalność MAKRUM realizowana w Szczecinie przy ul. Gdańskiej
35, 36, 37, była kontynuowana przez Spółkę z wykorzystaniem przedmiotu dzierŜawy. MAKRUM rozwaŜa takŜe
podniesienie kapitału zakładowego Spółki poprzez aport części środków obrotowych (zapasy, naleŜności,
produkcja w toku) związanych z dzierŜawionym przedsiębiorstwem.

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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