Zarząd Feerum S.A. z siedzibą w Chojnowie („Emitent”) informuje, że w dniu 22 grudnia 2016
roku Emitent podpisał z National Food Reserve Agency z siedzibą w Dar es Salaam
(Zjednoczona Republika Tanzanii) („Zamawiający”) umowę na wybudowanie na terytorium
Zjednoczonej Republiki Tanzanii pięciu kompleksów silosów zbożowych i obiektów
magazynowych oraz rewitalizację istniejących obiektów magazynowych należących do
Zamawiającego („Umowa”). Łączna wartość Umowy wynosi 33.140.791,81 USD (tj.
139.927.051,18 PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia 22 grudnia
2016 roku). Zgodnie z Umową, Emitent jest zobowiązany do wykonania projektów silosów
zbożowych, wyprodukowania zaprojektowanych silosów, zapewnienia transportu silosów do
szczegółowo określonych w Umowie lokalizacji znajdujących się na terytorium Zjednoczonej
Republiki Tanzanii, montażu i uruchomienia silosów, zapewnienia serwisu gwarancyjne go,
przeprowadzenia szkoleń personelu Zamawiającego w zakresie obsługi silosów, wybudowania
obiektów magazynowych oraz rewitalizacji istniejących obiektów magazynowych należącyc h
do Zamawiającego.
Wykonanie przedmiotu Umowy, zgodnie z jej postanowieniami, w odniesieniu do danej
lokalizacji nastąpi w ciągu 18 miesięcy („Okres Wykonania Umowy”) po uzyskaniu
wszystkich niezbędnych zgód i zezwoleń, które zgodnie z prawem tanzańskim są konieczne do
wybudowania silosów zbożowych i obiektów magazynowych oraz rewitalizacji istniejąc yc h
obiektów magazynowych należących do Zamawiającego.
Wykonanie Umowy zostanie w całości sfinansowane ze środków pochodzących z kredytu
udzielonego przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej na rzecz Rządu Zjednoczonej Republik i
Tanzanii na podstawie umowy z dnia 28 września 2015 roku o udzieleniu kredytu w ramach
pomocy wiązanej („Umowa Kredytu Rządowego”).
Zgodnie z Umową Kredytu Rządowego, Umowa wymaga akceptacji, w pierwszej kolejności,
Rządu Zjednoczonej Republiki Tanzanii, a następnie Rządu Rzeczypospolitej Polskiej
(warunek zawieszający). Umowa wchodzi w życie po upływie 15 dni od dnia wysłania przez
Ministerstwo Finansów Rzeczypospolitej Polskiej pisemnej akceptacji Umowy do
Ministerstwa Finansów Zjednoczonej Republiki Tanzanii.
Wszelkie płatności za towary i usługi będące przedmiotem Umowy będą realizowane z
uwzględnieniem warunków określonych w Umowie Kredytu Rządowego oraz stosownych
porozumień pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego i Ministerstwem Finansów
Zjednoczonej Republiki Tanzanii.
Pierwsza płatność w ramach Umowy zostanie dokonana w formie zaliczki przed rozpoczęcie m
dostaw w wysokości 15% wartości Umowy, tj. w kwocie 4.971.118,77 USD (tj. 20.989.057,67
PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia 22 grudnia 2016 roku) .
Zaliczka będzie sukcesywnie rozliczana w trakcie realizacji Umowy poprzez potrącanie przez
Zamawiającego 15% z każdej faktury wystawionej przez Emitenta na podstawie Umow y.
Roszczenie Zamawiającego o zwrot zaliczki zostanie zabezpieczone gwarancją bankową, którą
Emitent dostarczy przed wypłatą zaliczki.

