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Treść raportu:

Zarząd MAKRUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy (MAKRUM) informuje, Ŝe w dniu 15 lutego 2010 r. przed
Notariuszem w Bydgoszczy zawarł ze Spółką pod firmą: „BBB25” Spółka z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy (BBB25)
umowę spółki jawnej.
Firma spółki jawnej brzmi: DEVELOPMENT MAKRUM S.A. Spółka jawna.
MAKRUM do utworzonej Spółki jawnej wniosła wkład niepienięŜny w postaci nieruchomości (prawo wieczystego
uŜytkowania gruntów o powierzchni 8,9620 ha oraz własności budynków i budowli na tym gruncie
posadowionych) połoŜonych w obrębie ulic: Leśnej, Sułkowskiego, Kamiennej i Dwernickiego w Bydgoszczy, na
których prowadzona jest działalność gospodarcza MAKRUM. BBB25 wniosła wkład pienięŜny. Wkład niepienięŜny
wniesiony przez MAKRUM został w umowie spółki jawnej określony na kwotę 14.225.000,00 PLN. Wartość
ewidencyjna tych aktywów w księgach rachunkowych MAKRUM na luty 2010 r. wynosiła około 10.329.000,00 PLN.
Prezesem Zarządu MAKRUM oraz BBB25 jest Rafał Jerzy. Umowa Spółki jawnej nie zawiera Ŝadnych
szczególnych postanowień, przy czym:
- kaŜdy wspólnik moŜe reprezentować Spółkę samodzielnie,
- kaŜdy wspólnik jest uprawniony do prowadzenia spraw Spółki,
- uchwały będą podejmowane jednomyślnie przez wszystkich wspólników,
- udział MAKRUM w zyskach i stratach Spółki jawnej wynosi 99,50 %,
- ogół praw i obowiązków moŜe być przeniesiony na inną osobę za zgodą wszystkich pozostałych wspólników.
Ponadto w umowie przewidziano, Ŝe w przypadku zaistnienia przesłanek rozwiązania spółki jawnej i potrzeby
przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, nieruchomości wniesione przez MAKRUM jako wkład zostaną w
naturze zwrócone do MAKRUM.
MAKRUM planuje wynajęcie wniesionych do Spółki jawnej nieruchomości na potrzeby prowadzonej działalności
gospodarczej.
Kryterium uznania wkładu do spółki jawnej za aktywa o znacznej wartości jest przekroczenie wartości 10 %
kapitałów własnych MAKRUM.
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