
Zarząd Feerum S.A. z siedzibą w Chojnowie („Emitent”) informuje, że w dniu 21 maja 2020 roku 

Emitent podpisał z Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie („Bank”) umowę 

dodatkową finansowania wykupu wierzytelności („Umowa”) dotyczącą wierzytelności pieniężnych z 

tytułu umowy sprzedaży kompleksu silosów zbożowych z dnia 27 listopada 2018 roku (z późniejszymi 

zmianami) („Umowa Sprzedaży”) zawartej pomiędzy EPICENTR K LLC z siedzibą w Kijowie 

(Ukraina) („Zamawiający”) a Emitentem, nabytych przez Bank od Emitenta na podstawie umowy 

wykupu wierzytelności z dnia 16 października 2019 roku („Umowa Wykupu”) zawartej pomiędzy 

Bankiem a Emitentem i ubezpieczonych przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych 

Spółka Akcyjna („KUKE”) na podstawie umowy ubezpieczenia z dnia 20 grudnia 2018 roku (z 

późniejszymi zmianami) („Umowa Ubezpieczenia”). Emitent informował o: Umowie Sprzedaży w 

raportach bieżących nr 25/2018 z dnia 28 listopada 2018 roku, nr 31/2018 z dnia 20 grudnia 2018 roku, 

nr 22/2019 z dnia 9 lipca 2019 roku oraz nr 25/2019 z dnia 31 lipca 2019 roku; o Umowie Wykupu w 

raporcie bieżącym nr 29/2019 z dnia 16 października 2019 roku; oraz o Umowie Ubezpieczenia w 

raportach bieżących nr 33/2018 z dnia 20 grudnia 2018 roku oraz nr 24/2019 z dnia 31 lipca 2019 roku.  

 

Zgodnie z Umową, łączna cena z tytułu nabycia wierzytelności pieniężnych wynikających z Umowy 

Sprzedaży („Wierzytelności”), nabytych przez Bank od Emitenta na podstawie Umowy Wykupu, ulega 

podwyższeniu o kwotę 1.215.500,00 euro (tj. 5.535.387,00 zł według średniego kursu Narodowego 

Banku Polskiego z dnia 20 maja 2020 roku) (co stanowi równowartość 10% kwoty głównej 

Wierzytelności, w odniesieniu do której KUKE nie gwarantuje pokrycia szkody na podstawie Umowy 

Ubezpieczenia) pomniejszoną o dyskonto określone według stopy procentowej wskazanej w Umowie. 

 

Powyższa kwota, należna Emitentowi z tytułu podwyższenia ceny, zostanie wypłacona przez Bank po 

ustanowieniu opisanych poniżej zabezpieczeń roszczeń regresowych Banku.  

 

Zgodnie z Umową, w przypadku braku płatności przez Zamawiającego w terminach określonych w 

Umowie Sprzedaży, Bankowi przysługuje regres w stosunku do Emitenta w zakresie niespłaconej kwoty 

głównej Wierzytelności w maksymalnej wysokości 1.215.500,00 euro (tj. 5.535.387,00 zł według 

średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia 20 maja 2020 roku) powiększonej o ustawowe 

odsetki za opóźnienie. 

 

Zabezpieczeniem zobowiązań Emitenta z tytułu w/w roszczeń regresowych Banku są: 

 

 hipoteka umowna łączna do wysokości 1.823.250,00 euro (tj. 8.303.080,50 zł według średniego 

kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia 20 maja 2020 roku) na nieruchomościach Emitenta 

położonych w Chojnowie, 

 zastaw rejestrowy z najwyższą sumą zabezpieczenia w wysokości 2.431.000,00 euro (tj. 

11.070.774,00 zł według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia 20 maja 2020 

roku) na wybranych produkcyjnych maszynach i urządzeniach Emitenta, 

 zastaw rejestrowy z najwyższą sumą zabezpieczenia w wysokości 2.431.000,00 euro (tj. 

11.070.774,00 zł według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia 20 maja 2020 

roku) na zapasach Emitenta zlokalizowanych w określonych magazynach Emitenta, gdzie 

Emitent jest zobowiązany do stałego utrzymywania zapasów o wartości minimalnej 10 mln zł, 

 przelew praw z polis ubezpieczeniowych dotyczących majątku Emitenta obciążonego w/w 

zabezpieczeniami. 

 

Składniki majątkowe obciążone w/w zabezpieczeniami są równocześnie przedmiotami zabezpieczeń 

spłaty kredytów udzielonych Emitentowi przez Bank, o których Emitent informował w raporcie 

bieżącym nr 10/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 roku, a także roszczeń regresowych Banku wynikających 

z umowy dodatkowej finansowania wykupu wierzytelności z dnia 16 października 2019 roku, o której 

Emitent informował w raporcie bieżącym nr 31/2019 z dnia 16 października 2019 roku. 

 

Ponadto Emitent jest zobowiązany do przekazania Bankowi, w związku z ewentualnymi 

zobowiązaniami z tytułu Umowy: 

 



 weksla własnego in blanco Emitenta wraz z deklaracją wekslową, 

 oświadczenia Emitenta o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kodeksu postępowania 

cywilnego w zakresie zapłaty zobowiązań z tytułu Umowy oraz wydania przedmiotów 

obciążonych w/w zastawami, 

 pełnomocnictwa do dysponowania rachunkami bankowymi Emitenta prowadzonymi w Banku. 


