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Treść raportu:
Zarząd FERRUM S.A. ["Emitent", "Spółka"] informuje, że w związku z potwierdzeniem w dniu 4 sierpnia
2020 r. przez Severstal Distribution SIA z siedzibą w Rydze [Łotwa] ["Severstal"] przyjęcia do realizacji
zamówienia o równowartości ok. 30,8 mln zł netto na zakup przez Spółkę wyrobów stalowych, szacunkowa
łączna wartość zamówień realizowanych z Severstal w perspektywie ostatnich 12 miesięcy wyniosła
równowartość ok. 75,6 mln zł netto. Na wskazaną powyżej wartość zamówień składają się wyłącznie
transakcje kosztowe, których przedmiot obejmuje określone wyroby stalowe.
Największym zamówieniem z tego okresu jest opisane powyżej zamówienie z dnia 4 sierpnia 2020 r. na
zakup przez Spółkę od Severstal wyrobów stalowych. Planowany termin zakończenia realizacji zamówienia
to marzec 2021 roku.
Zamówienie zostało przyjęte w wykonaniu umowy częściowej do zawartej również w dacie 4 sierpnia
2020 r. Umowy Ramowej określającej ogólne warunki współpracy w obszarze dostaw ze strony Severstal na
rzecz Emitenta określonych wyrobów stalowych w perspektywie kolejnych 6 lat. Zgodnie z postanowieniami
Umowy Ramowej Emitent posiada uprawnienie do składania zamówień w ramach tzw. umów częściowych,
które określać będą szczegółowe parametry dostaw.
Umowa Ramowa określa katalog kar umownych dotyczących w szczególności terminowości odpowiednio
dostaw/płatności, przy czym łączna wysokość kar jakie mogą zostać nałożone na Severstal lub Emitenta nie
przekroczą 20% wartości umowy częściowej. Ponadto odpowiedzialność stron z tytułu umów częściowych
będzie ograniczona do 100% wynagrodzenia brutto. Jednocześnie Emitentowi przysługuje prawo do żądania
odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.
Pozostałe postanowienia Umowy Ramowej, jak również umowy częściowej, w tym dotyczące gwarancji
jakości, odstąpienia od umów lub ich wypowiedzenia, nie odbiegają od warunków stosowanych dla tego
typu umów.
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