
Zarząd spółki FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie („Spółka”) niniejszym przekazuje 

informację, iż w dniu 23 czerwca Spółka zawarła umowę („Umowa”) z „DTS” Sp. z o.o. z 

siedzibą w Mariankach („DTS”). 

Przedmiotem Umowy jest dostarczenie, zamontowanie oraz uruchomienie przez Spółkę na 

rzecz DTS kompleksu magazynowo-suszarniczego w terminie do dnia 30.09.2015 r.. 

Strony ustaliły wysokość wynagrodzenia Spółki z tytułu wykonania Umowy na łączną kwotę 

14.385.052,00 zł netto, które płatne będzie w ratach. 

Zgodnie z Umową, Spółka zapłaci na rzecz DTS karę umowną (i) w przypadku odstąpienia 

od umowy przez DTS z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Spółka, w wysokości 5% 

wartości netto przedmiotu Umowy, (ii) za opóźnienie w terminie wykonania przedmiotu 

Umowy trwające ponad 60 dni w wysokości 0,05% wartości netto niewykonanych prac 

będących przedmiotem Umowy, za każdy dzień opóźnienia, powyżej 60 dni. 

Zgodnie z Umową, DTS zapłaci Spółce karę umowną (i) w przypadku odstąpienia od umowy 

przez Spółkę z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi DTS, w wysokości 5% wartości 

netto przedmiotu Umowy, (ii) za opóźnienie w terminie wykonania obowiązków, co do których 

zastrzeżono termin ich realizacji w wysokości 0,05% wartości netto przedmiotu Umowy, za 

każdy dzień opóźnienia.  

W przypadku gdy wysokość szkody poniesionej przez którąkolwiek ze stron przekroczy 

wysokość zastrzeżonych kar umownych, przysługiwać jej będzie prawo do dochodzenia 

odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w kodeksie cywilnym. Wartość 

łącznych kar nie może przekroczyć 10% wartości netto przedmiotu umowy, tj. kwoty 

1.438.505,20 zł. 

Warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. 

W ciągu ostatnich 12 miesięcy Spółka zawarła z DTS dwie umowy o łącznej wartości 

21.540.004,64 zł. Umową o największej wartości jest umowa zawarta w dniu 23 czerwca 2015 

roku, opisana powyżej. Druga z umów nie spełniała kryteriów umowy znaczącej. 

Podstawą publikacji niniejszego raportu jest fakt, iż wartość Umowy przekracza 10% kapitałów 

własnych Spółki. 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w 

sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów 


