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Zarząd Spółki Akcyjnej ODLEWNIE z siedzibą w Starachowicach niniejszym informuje, Ŝe w dniu 24 lutego 2005 roku 
w siedzibie ODLEWNI POLSKICH S.A. w Starachowicach doszło do podpisania listu intencyjnego pomiędzy 
ODLEWNIAMI POLSKIMI S.A. a Buderus Kanalguss GmbH spółką wchodzącą w skład niemieckiego koncernu Buderus. 
Strony listu zadeklarowały wolę nawiązania długofalowej współpracy gospodarczej na poziomie operacyjnym w 
zakresie: 
- realizacji przez ODLEWNIE POLSKIE S.A. umów o dzieło w obiektach fabrycznych Buderus Kanalguss w Niemczech, 
- produkcji odlewów przez ODLEWNIE POLSKIE S.A. w jej obiektach fabrycznych w Starachowicach na rzecz spółek 
wchodzących w skład koncernu Buderus, 
- budowania przez ODLEWNIE POLSKIE S.A. pozycji Buderus Kanalguss na polskim rynku odbiorców Ŝeliwa 
kanalizacyjnego, 
- wymiany doświadczeń w obszarze stosowanych technologii i technik wytwarzania, 
- wymiany informacji dotyczących rynku odbiorców Ŝeliwa kanalizacyjnego oraz źródeł kompletacji dostaw 
zaopatrzeniowych. 
 
W dalszej kolejności na bazie doświadczeń wynikających z rozwoju współpracy operacyjnej strony listu nie wykluczają 
nawiązania strategicznych powiązań kapitałowych na zasadach uprzednio zaakceptowanych przez ich organy 
statutowe. Współpraca operacyjna będzie rozwijana na zasadach wolnego wyboru rynkowego i efektywności 
ekonomicznej. 
 
Wykonując postanowienia listu intencyjnego doszło równieŜ do podpisania umowy ustanawiającej ODLEWNIE POLSKIE 
S.A. przedstawicielem firmy Buderuss Kanalguss GmbH na rynku polskim, z prawem posługiwania się marką Buderus 
w zakresie dystrybucji i sprzedaŜy Ŝeliwa kanalizacyjnego. 
 
Oferta firmy Buderus obejmuje wszystkie elementy Ŝeliwne uŜywane do budowy sieci kanalizacyjnych i deszczowych. 
Jest zgodna z normami europejskimi z pełnym dopuszczeniem do obrotu handlowego w Polsce i rozszerzoną do 10 lat 
gwarancją i ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej we wszystkich krajach Unii Europejskiej. 
 
Po przekroczeniu w ramach podpisanej umowy kwoty obrotów w wysokości 200.000 EUR ODLEWNIE POLSKIE S.A. 
otrzymają prawo wyłączności do reprezentowania interesów Buderus Kanalguss na rynku polskim w obszarze 
dystrybucji i sprzedaŜy wyrobów kanalizacyjnych. 
 
PowyŜsze słuŜy nawiązaniu wielopłaszczyznowej współpracy w celu wzajemnego rozszerzenia moŜliwości rynkowych i 
zwiększenia skuteczności konkurencyjnej na zintegrowanym rynku europejskim, ze szczególnym uwzględnieniem 
mozliwości wynikających z dynamicznie rozwijającego się rynku polskiego. 

Zawarcie umowy 

 
Raport bieŜący 15/2005 


