
Zarząd Feerum S.A. z siedzibą w Chojnowie („Emitent”) informuje, że w dniu 21 grudnia 2022 roku 

Emitent podpisał dwie umowy ze spółką Świerkot Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Studzionka 

(„Zamawiający”) na dostawę, montaż i uruchomienie przez Emitenta obiektów magazynowo-

suszarniczych o łącznej wartości 11.562.000,00 zł brutto (tj. 9.400.000,00 zł netto). 

Pierwsza w powyżej wspomnianych umów z Zamawiającym („Umowa I”) dotyczy obiektu  

magazynowo-suszarniczego, który zostanie zlokalizowany w miejscowości Moczydło w województwie 

małopolskim. 

Przedmiot Umowy I zostanie zrealizowany w terminie do dnia 15 lipca 2023 roku. 

Zamawiający zapłaci Emitentowi wynagrodzenie z tytułu Umowy I w łącznej wysokości 11.193.000,00 

zł brutto (tj. 9.100.000,00 zł netto) („Wynagrodzenie I”) w następujący sposób: (i) w terminie 2 dni od 

dnia zawarcia Umowy I zostanie zapłacona zaliczka w wysokości 10% Wynagrodzenia I, (ii) 50% 

Wynagrodzenia I zostanie zapłacone w terminie do dnia 3 lutego 2023 roku, (iii) 25% Wynagrodzenia 

I zostanie zapłacone w terminie do dnia 4 lipca 2023 roku, (iv) pozostała część Wynagrodzenia I w 

wysokości 15% Wynagrodzenia I zostanie zapłacona w terminie do dnia 30 sierpnia 2023 roku. 

Emitent udzielił Zamawiającemu 24-miesięcznej gwarancji na urządzenia dostarczane na podstawie 

Umowy I, rozpoczynającej się z chwilą dokonania odbioru końcowego przedmiotu Umowy I. 

Strony przewidziały prawo odstąpienia od Umowy I przez każdą ze stron w określonych w Umowie I 

przypadkach nierealizowania przez drugą stronę postanowień Umowy I. 

Odpowiedzialność odszkodowawcza Emitenta została ograniczona do szkód rzeczywiście poniesionych 

przez Zamawiającego (z wyłączeniem utraconych korzyści) oraz do kwoty równej 5% wartości netto 

Umowy I. 

Pozostałe warunki Umowy I nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w tego typu 

umowach. 

Druga w powyżej wspomnianych umów z Zamawiającym („Umowa II”) dotyczy obiektu  

magazynowo-suszarniczego, który zostanie zlokalizowany w miejscowości Studzionka w 

województwie śląskim. 

Przedmiot Umowy II zostanie zrealizowany w terminie do dnia 30 września 2023 roku. 

Zamawiający zapłaci Emitentowi wynagrodzenie z tytułu Umowy II w łącznej wysokości 369.000,00 

zł brutto (tj. 300.000,00 zł netto) („Wynagrodzenie II”) w następujący sposób: (i) w terminie 2 dni od 

dnia zawarcia Umowy II zostanie zapłacona zaliczka w wysokości 10% Wynagrodzenia II, (ii) 50% 

Wynagrodzenia II zostanie zapłacone w terminie do dnia 3 lutego 2023 roku, (iii) 25% Wynagrodzenia 

II zostanie zapłacone w terminie do dnia 4 lipca 2023 roku, (iv) pozostała część Wynagrodzenia II w 

wysokości 15% Wynagrodzenia II zostanie zapłacona w terminie do dnia 30 września 2023 roku. 

Emitent udzielił Zamawiającemu 24-miesięcznej gwarancji na urządzenia dostarczane na podstawie 

Umowy II, rozpoczynającej się z chwilą dokonania odbioru końcowego przedmiotu Umowy II. 

Strony przewidziały prawo odstąpienia od Umowy II przez każdą ze stron w określonych w Umowie II 

przypadkach nierealizowania przez drugą stronę postanowień Umowy II. 

Odpowiedzialność odszkodowawcza Emitenta została ograniczona do szkód rzeczywiście poniesionych 

przez Zamawiającego (z wyłączeniem utraconych korzyści) oraz do kwoty równej 5% wartości netto 

Umowy II. 

Pozostałe warunki Umowy II nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w tego typu 

umowach. 


