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Raport bieżący nr:  3/2022 

 

Data:    2022-03-03 

 

Skrócona nazwa emitenta: FERRUM S.A. 

 

Temat:  Informacja na temat potencjalnego wpływu sytuacji polityczno-gospodarczej 

wynikającej z konsekwencji działań zbrojnych Rosji prowadzonych w Ukrainie 

na działalność Emitenta 

 

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

 

Treść raportu: 
 

Zarząd FERRUM S.A. [Emitent] informuje, iż w dniu 3 marca 2022 r. dokonał analizy aktualnych warunków 

geoekonomicznych, w wyniku której podjął decyzję o przekazaniu do publicznej wiadomości informacji 

nt. bieżącej oceny wpływu skutków trwającej wojny w Ukrainie na produkcję materiałów stalowych 

i działalność FERRUM. 

 

Na dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego Emitent kontynuuje produkcję bez zakłóceń, zamówienia 

w toku realizowane są w oparciu o zabezpieczone wcześniej dostawy materiałów wsadowych. 

 

Pośród dostawców towarów i materiałów wykorzystywanych w branży, w szczególności stali i taśmy do 

produkcji rur, są m.in. podmioty dokonujące obrotu towarami z Rosji, Białorusi i Ukrainy, które przewidują, 

że do czasu ustabilizowania sytuacji politycznej w Europie nie będą mogły realizować dostaw zamówionych 

materiałów i towarów w terminach i zakresie przewidzianych w umowach. W ocenie Emitenta może to 

wpłynąć na łańcuchy dostaw, a w konsekwencji przełożyć się na zdolności kontraktacyjne Emitenta. 

Pomimo zdywersyfikowanego portfela dostawców, ewentualne wstrzymanie dostaw może prowadzić 

również do opóźnień lub braku możliwości realizacji poszczególnych zamówień przez Emitenta. 

 

Dodatkowo Emitent wskazuje na prognozowane ograniczenia dostępności surowców wykorzystywanych do 

produkcji materiałów wsadowych, tj. w szczególności węgla oraz rud żelaza z rynku rosyjskiego, 

białoruskiego i ukraińskiego. Na dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego Spółka powzięła informację, 

że europejscy producenci stali ogłosili tymczasowe wstrzymanie składania nowych ofert i przyjmowania 

zamówień na taśmę stalową, co rzutuje na możliwość prowadzenia bieżącej kontraktacji przez Emitenta. 

W związku z powyższą sytuacją Emitent zmuszony jest do dostosowania warunków oferowanych 

produktów do aktualnej sytuacji rynkowej, w tym nie wyklucza również konieczności wycofania złożonych 

już ofert w odniesieniu do aktualnej sytuacji rynkowej. 

 

Emitent z wyprzedzeniem podjął działania w celu zabezpieczenia dostaw materiału wsadowego 

z alternatywnych źródeł i kierunków dostaw, jednak bez wątpienia obecna sytuacja w przemyśle stalowym 

będzie miała trudny do przewidzenia na dzień publikacji mniejszego raportu bieżącego faktyczny wpływ na 

możliwości realizacji przez Emitenta kolejnych dostaw w przyszłości. 
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Zarząd Spółki na bieżąco monitoruje sytuację geopolityczną i jej potencjalne skutki na rynku stali 

i o kolejnych istotnych aktualizacjach Emitent będzie informował w trybie właściwych raportów. 
 

 

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 

Data Stanowisko / funkcja Imię i nazwisko 

2022-03-03 Prezes Zarządu Krzysztof Kasprzycki 

2022-03-03 Wiceprezes Zarządu Honorata Szlachetka 
 


