
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 31/2018 z dnia 20 grudnia 2018 roku, Zarząd Feerum S.A. z 

siedzibą w Chojnowie („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym Emitent zawarł z Korporacją 

Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna („KUKE”) umowę ubezpieczenia („Umowa 

Ubezpieczenia”) należności wynikających z umowy sprzedaży kompleksu silosów zbożowych zawartej 

pomiędzy Emitentem a EPICENTR K LLC z siedzibą w Kijowie (Ukraina) („Zamawiający”) w dniu 

27 listopada 2018 roku („Umowa Sprzedaży”). Emitent informował o zawarciu Umowy Sprzedaży w 

raporcie bieżącym nr 25/2018 z dnia 28 listopada 2018 roku.  

 

Przedmiotem ochrony ubezpieczeniowej są należności z odroczonym terminem płatności z tytułu 

realizacji Umowy Sprzedaży, w łącznej wysokości nieprzekraczającej kwoty 11.308.823 EUR (tj. 

48.536.337,43 zł według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia 27 listopada 2018 roku 

w którym zawarto Umowę Sprzedaży) tj. kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy całkowitą wartością 

Umowy Sprzedaży wynoszącą 13.304.497,62 EUR (tj. 57.101.573,34 zł według średniego kursu 

Narodowego Banku Polskiego z dnia 27 listopada 2018 roku w którym zawarto Umowę Sprzedaży) a 

kwotą zaliczki w wysokości 1.995.674,62 EUR (tj. 8.565.235,90 zł według średniego kursu 

Narodowego Banku Polskiego z dnia 27 listopada 2018 roku w którym zawarto Umowę Sprzedaży). 

Zgodnie z Umową Sprzedaży, płatność ceny (z wyjątkiem zaliczki) powinna zostać dokonana przez 

Zamawiającego w 10 równych, półrocznych ratach, z których pierwsza będzie płatna w ostatnim dniu 

miesiąca, w którym upłynie 5-miesięczny termin rozpoczynający się w dniu ostatniej dostawy 

przewidzianej w harmonogramie określonym w Umowie Sprzedaży. Zgodnie z załączonym do Umowy 

harmonogramem, Emitent zrealizuje wszystkie dostawy silosów w ciągu 9 miesięcy od dnia otrzymania 

zaliczki, której maksymalny termin płatności ustalono na dzień 30 czerwca 2019 roku.  

 

W przypadku urzeczywistnienia się zdarzeń wywołujących szkodę, KUKE gwarantuje pokrycie w 

wysokości 90% ubezpieczonych należności. 

 

Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się po zapłacie przez Zamawiającego zaliczki oraz po 

rozpoczęciu przez Emitenta realizacji dostaw silosów na podstawie Umowy Sprzedaży i trwa aż do 

zapłaty przez Zamawiającego całości ceny za silosy dostarczone na podstawie Umowy Sprzedaży.  

 

Umowa Ubezpieczenia przewiduje możliwość przeniesienia polisy na bank, który będzie nabywał od 

Emitenta należności wynikające z Umowy Sprzedaży. Umożliwi to sfinansowanie Umowy Sprzedaży 

w schemacie tzw. „kredytu dostawcy”, o którym była mowa w raporcie bieżącym nr 25/2018 z dnia 28 

listopada 2018 roku. 

 

Za przedmiotowe ubezpieczenie Emitent zapłaci jednorazowo na rzecz KUKE składkę 

ubezpieczeniową w terminie do dnia 30 czerwca 2019 roku, ale nie później niż w ciągu 30 dni od daty 

otrzymania od Zamawiającego zaliczki. Stawka składki ubezpieczeniowej nie odbiega od stawek 

powszechnie stosowanych na rynku usług ubezpieczeniowych. 

 

Umowa Ubezpieczenia pozwala w istotny sposób ograniczyć ryzyka związane z brakiem zapłaty przez 

Zamawiającego.  

 

Pozostałe warunki Umowy Ubezpieczenia nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w 

tego typu umowach.   

 

 


