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Informacja Zarządu ”FERRUM” S.A. 

w sprawie realizacji uchwał: 
 

nr 2/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ”FERRUM” S.A. z dnia 25 listopada 2010 r. 
oraz nr 21/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ”FERRUM” S.A. z dnia 9 maja 2012 r.  

 
w sprawie wyrażenia zgody Zarządowi Spółki do nabywania akcji własnych Spółki "FERRUM" S.A. 

w celu ich umorzenia lub dalszej odsprzedaży 
 

sporządzona w związku z punktem 13 planowanego porządku obrad 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ”FERRUM” S.A. zwołanego na dzień 17 lipca 2013 r. 

 

Rozpoczęcie I skupu akcji własnych w 2012 r. nastąpiło w oparciu o uchwałę Zarządu 

”FERRUM” S.A. („Emitent”, „Spółka”) z dnia 6 września 2011 r. w sprawie rozpoczęcia skupu 

akcji własnych Spółki, której integralną częścią był Program Skupu Akcji Własnych ”FERRUM” S.A. 

dotyczący nabywania nie więcej niż 20% akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia lub dalszej 

odsprzedaży (raport bieżący nr 49/2011 z dnia 6 września 2011 r.), podjętą w wykonaniu 

uchwały nr 2/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ”FERRUM” S.A. z dnia 25 listopada 

2010 r. (raport bieżący nr 90/2010 z dnia 25 listopada 2010 r.). 

W wyniku trwającego od dnia 7 września 2011 r. do dnia 29 marca 2012 roku skupu akcji 

własnych Spółka nabyła łącznie 1.293.201 sztuk akcji. Nabyte w ramach I skupu akcje własne 

stanowią 5,2691% kapitału zakładowego i dają 1.293.201 głosów na Walnym Zgromadzeniu 

Emitenta (co stanowi 5,2691% ogólnej liczby głosów w Spółce). 

W dniu 29 marca 2012 r., po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Nadzorczej, Zarząd 

”FERRUM” S.A. podjął uchwałę o zakończeniu w tym dniu programu skupu akcji własnych Spółki 

w celu umorzenia lub dalszej odsprzedaży przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 2 

lit. d) Uchwały nr 2/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ”FERRUM” S.A. 

w Katowicach z dnia 25 listopada 2010 r. 

Skup akcji własnych prowadzony był przez dom maklerski nabywający akcje na rachunek i na 

rzecz Emitenta. 

Zgodnie z aktualizacją informacji na temat parametrów skupu akcji własnych przekazaną przez 

Spółkę raportem bieżącym nr 55/2011 z dnia 12 września 2011 r., Emitent korzystał od dnia 

13 września 2011 r. z możliwości zwiększenia dziennego limitu nabywanych akcji własnych 

powyżej 25% średniej dziennej wielkości obrotu ustalonego w oparciu o średni dzienny 

wolumen obrotu w ciągu ostatnich 20 dni poprzedzający każdy dzień nabycia, ale nie więcej niż 

do 50% średniego dziennego limitu skupu ustalonego w oparciu o średni dzienny wolumen 

obrotu w ciągu ostatnich 20 dni poprzedzający każdy dzień nabycia. Powodem takiej decyzji był 

wyjątkowo niski poziom płynności walorów Emitenta na Giełdzie Papierów Wartościowych 

w Warszawie. 

Rozpoczęcie II w 2012 r. skupu akcji własnych nastąpiło w oparciu o uchwałę Zarządu Emitenta 

z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie rozpoczęcia skupu akcji własnych Spółki, której integralną 

częścią jest Program Skupu Akcji Własnych ”FERRUM” S.A. dotyczący nabywania nie więcej niż 

20% akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia lub dalszej odsprzedaży (raport bieżący nr 
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92/2012 z dnia 23 maja 2012 r., podjętą w wykonaniu uchwały nr 21/2012 Zwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia ”FERRUM” S.A. z dnia 9 maja 2012 r. (raport bieżący nr 88/2012 z dnia 

9 maja 2012 r.). 

W dniu 23 lipca 2012 r. ”FERRUM” S.A. i ING BANK Śląski S.A. aneksowały obowiązującą umowę 

kredytową, zgodnie z zapisami podpisanego aneksu kontynuowanie po 31 sierpnia 2012 r. przez 

Spółkę programu skupu akcji własnych prowadzonego na podstawie uchwały nr 21/2012 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 9 maja 2012 r. i uchwały Zarządu z 23 maja 2012 r. 

(Program) wymaga zgody Banku. 

W dniu 6 września 2012 r. w raporcie bieżącym nr 177/2012 Zarząd Spółki poinformował 

o otrzymaniu pisma z Banku zawiadamiającego Spółkę o braku zgody Banku na kontynuowanie 

w ramach Programu skupu akcji własnych po dniu 31 sierpnia 2012 r. W związku z powyższym 

Zarząd Emitenta zawiesił prowadzenie skupu akcji własnych w ramach Programu do czasu 

uzyskania zgody Banku. Zawieszenie skupu akcji własnych nie oznacza rezygnacji z wdrożonego 

przez Spółkę Programu. Spółka planuje podjąć skupowanie akcji własnych w ramach 

istniejącego Programu po uzyskaniu zgody Banku. 

Łączna liczba nabytych przez Emitenta akcji własnych w ramach I i II skupu akcji własnych na 

dzień 31 grudnia 2012 r. wynosiła 1.386.386 sztuk, z których wynika 1.386.386 głosów, 

stanowiących odpowiednio 5,65% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów w Spółce. 

Na dzień przedstawienia niniejszej informacji wszystkie ww. akcje pozostają w posiadaniu 

”FERRUM” S.A. 
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