
Zarząd Feerum S.A. z siedzibą w Chojnowie („Emitent”) informuje, że w dniu 8 lipca 2019 roku 

otrzymał podpisany w trybie obiegowym aneks nr 1 („Aneks nr 1”), datowany na dzień 3 lipca 2019 

roku, do umowy sprzedaży kompleksu silosów zbożowych („Umowa”) o łącznej wartości 

13.304.497,62 Euro (tj. 57.101.573,34 zł według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia 

27 listopada 2018 roku tj. z dnia zawarcia Umowy) zawartej w dniu 27 listopada 2018 roku pomiędzy 

Emitentem a EPICENTR K LLC z siedzibą w Kijowie (Ukraina) („Zamawiający”). Emitent 

informował o zawarciu Umowy w raporcie bieżącym nr 25/2018 z dnia 28 listopada 2018 roku oraz w 

raporcie bieżącym nr 31/2018 z dnia 20 grudnia 2018 roku.  

 

Zgodnie z postanowieniami Aneksu nr 1, Strony zmieniły następujące istotne warunki Umowy: 

 

 Strony dokonały zmian szczegółowej specyfikacji technicznej zamówienia, wskutek czego łączna 

wartość zamówienia została zwiększona z kwoty 13.304.497,62 Euro (tj. 57.101.573,34 zł według 

średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia 27 listopada 2018 roku tj. z dnia zawarcia 

Umowy) do kwoty 14.300.00,00 Euro (tj. 60.692.060,00 zł według średniego kursu Narodowego 

Banku Polskiego z dnia 3 lipca 2019 roku tj. z daty Aneksu nr 1). 

 Strony uzgodniły nowy harmonogram płatności ceny (z wyjątkiem zaliczki) zgodnie z którym 

zostanie ona zapłacona przez Zamawiającego w 10 równych, półrocznych ratach, płatnych 31 marca 

oraz 30 września w każdym kolejnym roku kalendarzowym począwszy od dnia 30 września 2020 

roku.  

 Strony zwiększyły kwotę zaliczki z kwoty 1.995.674,62 Euro (tj. 8.565.235,90 zł według średniego 

kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia 27 listopada 2018 roku tj. z dnia zawarcia Umowy) do 

kwoty 2.145.000,00 Euro (tj. 9.103.809,00 zł według średniego kursu Narodowego Banku 

Polskiego z dnia 3 lipca 2019 roku tj. z daty Aneksu nr 1). 

 Strony zmieniły termin płatności zaliczki w ten sposób, że pierwotnie określony w Umowie termin 

płatności kończący się w dniu 30 czerwca 2019 roku został wydłużony do dnia 21 lipca 2019 roku.  

 Strony zmieniły harmonogram wykonania Umowy ustalając, między innymi, że wszystkie dostawy 

silosów zostaną zrealizowane w terminie do dnia 30 kwietnia 2020 roku.  

 

Pozostałe istotne warunki Umowy pozostają bez zmian.  

 

Aneks nr 1 wejdzie w życie pod warunkiem wyrażenia pisemnej zgody na jego postanowienia przez 

Korporacją Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna („KUKE”) tj. ubezpieczyciela 

należności wynikających z Umowy. Emitent informował o ubezpieczeniu przez KUKE należności 

wynikających z Umowy w raporcie bieżącym nr 33/2018 z dnia 20 grudnia 2018 roku.  

 


