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Treść raportu:

Zarząd MAKRUM S.A. (Spółka) informuje, iŜ w dniu 24 czerwca 2010 r. otrzymał informację o zawarciu przez
jednostkę zaleŜną od Spółki tj. DEVELOPMENT MAKRUM S.A. Spółka jawna, umowy z dnia 23 czerwca 2010 r. z
firmą JSK Architekci Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Projektant) na łączną wartość PLN 7.650.000,00 netto
(wynagrodzenie).
Przedmiotem umowy jest wykonanie dokumentacji projektowej kompleksu obiektów pod nazwą „Budowa
kompleksu handlowo-usługowego w obrębie ulic Sułkowskiego, Kamiennej, PodchorąŜych i Dwernickiego w
Bydgoszczy” o łącznej powierzchni najmu (GLA) ok. 70.000 m2. Przewidziany termin realizacji umowy to 31
stycznia 2012 r.
Ponadto w umowie tej Strony uzgodniły, iŜ Projektant będzie wykonywał nadzór autorski, a wartość tych czynności
określono na kwotę PLN 2.106.500,00 netto.
Płatność za wykonanie przedmiotu umowy będzie następować sukcesywnie, po odbiorze poszczególnych etapów
prac projektowych, przy czym płatność ostatniej części ceny w kwocie PLN 3.387.000,00 ma zostać zabezpieczona
przez spółkę zaleŜną w postaci hipoteki zwykłej oraz przez Spółkę w postaci poręczenia cywilnego.
Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych przy tego rodzaju umowach. Do
umowy tej ma zastosowanie prawo polskie.
Kontrakt pomiędzy jednostką zaleŜną a Projektantem zawiera klauzulę uprawniającą do obciąŜenia kaŜdej ze
Stron karą o maksymalnej wysokości 10% wartości kontraktu w przypadku rozwiązania umowy albo odstąpienia
od umowy z przyczyn leŜących po drugiej stronie z prawem dochodzenia odszkodowania uzupełniającego
ograniczonego do wysokości wynagrodzenia. Umowa ta zawiera ponadto klauzulę uprawniającą do obciąŜania
Projektanta karami umownymi z wszystkich tytułów o maksymalnej wysokości 10% wynagrodzenia, przy czym
zapłata kar nie ogranicza prawa dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych ograniczonego do wysokości
wynagrodzenia.
Umowa znacząca z uwagi, iŜ umowa zawarta z JSK Architekci Sp. z o.o. 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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