
Zarząd Feerum S.A. z siedzibą w Chojnowie („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2020 

z dnia 1 kwietnia 2020 roku, informuje, że w dniu 22 kwietnia 2020 roku Emitent otrzymał od 

EPICENTR K LLC z siedzibą w Kijowie (Ukraina) („Zamawiający”) kwotę w wysokości 3.900.000,00 

euro (tj. 17.678.310,00 zł według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia 22 kwietnia 

2020 roku). Otrzymana kwota stanowi zaliczkę należną Emitentowi na podstawie umowy sprzedaży 

kompleksów silosów zbożowych („Umowa I”) o łącznej wartości 26.000.000,00 euro (tj. 

110.770.400,00 zł według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia 20 grudnia 2019 roku 

tj. z dnia zawarcia Umowy I)  zawartej pomiędzy Emitentem a Zamawiającym w dniu 20 grudnia 2019 

roku (z późniejszymi zmianami). Emitent informował o zawarciu Umowy I w raportach bieżących nr 

40/2019 z dnia 20 grudnia 2019 roku oraz nr 5/2020 z dnia 21 lutego 2020 roku.  

 

Ponadto Emitent informuje, że w dalszym ciągu nie otrzymał od Zamawiającego zaliczki w wysokości 

1.335.000,00 euro (tj. 6.051.421,50 zł według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia 22 

kwietnia 2020 roku) należnej na podstawie umowy sprzedaży kompleksów silosów zbożowych 

(„Umowa II”) o łącznej wartości 8.900.000,00 euro (tj. 37.917.560,00 zł według średniego kursu 

Narodowego Banku Polskiego z dnia 20 grudnia 2019 roku tj. z dnia zawarcia Umowy II) zawartej 

pomiędzy Emitentem a Zamawiającym w dniu 20 grudnia 2019 roku (z późniejszymi zmianami). 

Emitent informował o zawarciu Umowy II w raportach bieżących nr 39/2019 z dnia 20 grudnia 2019 

roku oraz nr 4/2020 z dnia 21 lutego 2020 roku, a także o opóźnieniu w zapłacie przedmiotowej zaliczki 

w raporcie bieżącym nr 7/2020 z dnia 1 kwietnia 2020 roku.  

 

Jednocześnie Zamawiający zaproponował Emitentowi zmianę specyfikacji zamówienia będącego 

przedmiotem Umowy II, która w ocenie Emitenta nie wpłynie w istotny sposób na wartość Umowy II. 

Obecnie intencją Emitenta oraz Zamawiającego jest, aby do końca maja bieżącego roku doszło do 

ostatecznego uzgodnienia zakresu prac Emitenta na podstawie Umowy II oraz zapłaty zaliczki.  

 

   

 

 

 

 

 

 


