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Raport bieżący nr:  26/2021 

 

Data:    2021-09-28 

 

Skrócona nazwa emitenta: FERRUM S.A. 

 

Temat:    Aktualizacja informacji nt. roszczenia skierowanego przeciwko spółce zależnej. 

 

Podstawa prawna:  Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne 

 

Treść raportu: 

 

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 52/2020 w sprawie pozwu skierowanego przeciwko spółce zależnej 

Zakład Konstrukcji Spawanych FERRUM S.A. (ZKS FERRUM, Spółka Zależna) przez Termetal Piotr Glaner sp. k. 

(Kontrahent) oraz informacji przekazywanych w tym zakresie w raportach okresowych, Zarząd FERRUM S.A. 

(Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 28 września 2021 r. do ZKS FERRUM wpłynęło od Ubezpieczyciela 

Kontrahenta wezwanie do zapłaty kwoty 20,39 mln zł w związku z wypłatą przez tego ubezpieczyciela 

odszkodowania na rzecz Kontrahenta. 

 

W treści otrzymanego wezwania wskazano, że Ubezpieczyciel Kontrahenta wzywa ZKS FERRUM do zapłaty 

ww. należności w terminie do dnia 23 października 2021 r., a brak wpłaty w terminie będzie skutkować 

skierowaniem sprawy na drogę postępowania sądowego oraz naliczeniem odsetek ustawowych za opóźnienie. 

Ponadto Ubezpieczyciel Kontrahenta poinformował ZKS FERRUM, że w związku z posiadaną przez Spółkę Zależną 

polisą OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej wezwanie do zapłaty zostało skierowane również 

bezpośrednio do Ubezpieczyciela ZKS FERRUM. 

 

Jednocześnie Emitent podtrzymuje swoje stanowisko, że roszczenie i żądanie wywodzone przez Kontrahenta, 

a tym samym Ubezpieczyciela Kontrahenta przeciwko ZKS FERRUM jest w całości bezzasadne, a całość roszczenia 

jest objęta polisą ubezpieczeniową posiadaną przez Grupę Kapitałową FERRUM. Postępowanie sądowe 

z powództwa Kontrahenta pozostaje w toku, natomiast zgodnie z informacjami przekazanymi w ostatnim 

raporcie okresowym za I kwartał 2021 r. Sąd Okręgowy w Katowicach po zapoznaniu się z treścią pozwu oddalił 

wniosek o udzielenie zabezpieczenia roszczenia na majątku ZKS FERRUM, ponieważ Sąd nie znalazł podstaw do 

wydania nakazu zapłaty w trybie upominawczym z uwagi na wątpliwości co do zasadności roszczenia oraz jego 

wysokości. 

 

Zgodnie z wiedzą Emitenta ZKS FERRUM podejmuje niezbędne środki prawne mające na celu ochronę interesów 

ZKS FERRUM oraz Emitenta. 

 

Emitent będzie informował o istotnych zdarzeniach dotyczących przedmiotowego postępowania w kolejnych 

raportach. 

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 

Data Stanowisko / funkcja Imię i nazwisko 

2021-09-28 Prezes Zarządu Krzysztof Kasprzycki 

2021-09-28 Wiceprezes Zarządu Honorata Szlachetka 
 


