Zarząd FEERUM S.A. (,,Emitent”) informuje, że w dniu 7 grudnia 2017 roku Emitent zawarł
ze spółką prawa litewskiego AGROSISTEMOS UAB („Kupujący”) następujące umowy:
1.

umowa dostawy urządzeń magazynowo-suszarniczych („Umowa Dostawy 1”)
Zgodnie z Umową Dostawy 1 Emitent zobowiązał się do dnia 22 lipca 2018 roku
dostarczyć urządzenia magazynowo-suszarnicze („Urządzenia 1”) Kupującemu,
a następnie po montażu Urządzeń 1 przez Kupującego dokonać ich uruchomienia.
Kupujący zobowiązał się odebrać Urządzenia 1 z magazynu Emitenta. Wartość
wynagrodzenia Emitenta wynosi 2.964.100,00 PLN netto.
Pierwsza płatność w ramach Umowy Dostawy 1 zostanie dokonana w formie zaliczki
w wysokości 378.900,00 PLN płatnej do dnia 15 grudnia 2017 roku. Drugą zaliczkę
w wysokości 378.900,00 PLN Kupujący uiści do dnia 15 stycznia 2018 roku. Kwota
1.909.890,00 PLN zostanie zapłacona po wydaniu Kupującemu Urządzeń 1. Płatność
pozostałych 296.410,00 PLN zostanie dokonana po uruchomieniu Urządzeń 1, jednak
nie później niż do dnia 10 sierpnia 2018 roku.
Urządzenia 1 zostały objęte 24 miesięcznym okresem gwarancji.
Umowa Dostawy 1 nie przewiduje kar umownych.
Pozostałe warunki Umowy Dostawy 1 nie odbiegają od warunków powszechnie
stosowanych w tego typu umowach.

2.

umowa dostawy urządzeń magazynowo-suszarniczych („Umowa Dostawy 2”)
Stosownie do postanowień Umowy Dostawy 2 Emitent zobowiązał się do dnia 8 lipca
2018 roku dostarczyć urządzenia magazynowo-suszarnicze („Urządzenia 2”)
Kupującemu, a następnie po montażu Urządzeń 2 przez Kupującego dokonać ich
uruchomienia. Kupujący zobowiązał się odebrać Urządzenia 2 z magazynu Emitenta.
Wartość wynagrodzenia Emitenta wynosi 872.239,00 PLN netto.
Pierwsza płatność w ramach Umowy Dostawy 2 zostanie dokonana w formie zaliczki
w wysokości 10% wynagrodzenia Emitenta płatnej do dnia 15 grudnia 2017 roku.
Drugą zaliczkę w wysokości 15% wynagrodzenia Emitenta Kupujący uiści do dnia
15 stycznia 2018 roku. Kolejne 65% wynagrodzenia Emitenta zostanie zapłacone po
wydaniu Kupującemu Urządzeń 2. Płatność pozostałych 10% zostanie dokonana po
uruchomieniu Urządzeń 2, jednak nie później niż do dnia 10 sierpnia 2018 roku.
Urządzenia 2 zostały objęte 24 miesięcznym okresem gwarancji.
Umowa Dostawy 2 nie przewiduje kar umownych.
Pozostałe warunki Umowy Dostawy 2 nie odbiegają od warunków powszechnie
stosowanych w tego typu umowach.

