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Raport bieżący nr:  3/2013 

 

Data:    2013-01-24 

 

Skrócona nazwa emitenta: ”FERRUM” S.A. 

 

Temat:  Akceptacja przez Radę Nadzorczą Planu rozwoju ”FERRUM” S.A. 

Podstawa prawna:   Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne 

 

Treść raportu: 
 

Zarząd ”FERRUM” S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 23 stycznia 2013 r. Rada Nadzorcza Spółki 

zaakceptowała Plan rozwoju Spółki na lata 2013 – 2016 (Program), którego głównym celem jest poprawa 

rentowności ”FERRUM” S.A. Podstawowe założenia Programu obejmują: 

1. Wdrożenie i stosowanie programu ERP 

W Spółce trwa obecnie wdrażanie programu klasy ERP przeznaczonego do zarządzania zaopatrzeniem, 

produkcją i sprzedażą. Wdrożenie programu ma na celu m.in.: redukcję kosztów stanowiących 

pozamateriałowe koszty uzyskania przychodów, optymalizację kosztów sprzedaży, kontrolę kosztów 

osobowych produkcji, redukcję kosztów usług obcych, optymalizację kosztów zakupów materiałów oraz 

redukcję poziomu zapasów magazynowych. 

2. Wzrost wykorzystania linii produkcyjnej rur stalowych zgrzewanych 

Planowany poziom produkcji rur i profili wynosi 8.000 ton miesięcznie, czyli o ok. 2.000 ton więcej niż 

obecnie. Aktualne zdolności produkcyjne Spółki wynoszą ok. 10.000 ton, w związku z czym zwiększenie 

produkcji nie wymaga dodatkowych nakładów finansowych. W związku z powyższym Spółka począwszy 

od 2013 roku zamierza zwiększyć skalę współpracy z obecnymi partnerami handlowymi poprzez 

wprowadzenie do ich sieci dystrybucji dodatkowych produktów Spółki o szacowanej wielkości na 

poziomie ok. 2.000 ton miesięcznie. Dzięki temu w przypadku ewentualnego zmniejszenia skali 

zamówień od Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. (w związku z wygaśnięciem 

terminu obowiązywania umowy ramowej, o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 6/2011 

z dnia 26 stycznia 2011 r.) Spółka utrzyma sprzedaż na odpowiednim poziomie rentowności.  

3. Optymalizację poziomu zatrudnienia 

W okresie wdrażania Programu Spółka planuje docelowo zoptymalizować system czasu pracy oraz stan 

zatrudnienia w celu osiągnięcia wskaźników produkcji na jednego zatrudnionego na poziomie innych 

europejskich producentów z branży. Przewidywane oszczędności w związku z optymalizacją mogą 

wynieść ponad 1,0 mln zł rocznie. 

4. Restrukturyzację majątkową 

Spółka posiada nieruchomości niewykorzystywane w bieżącej działalności produkcyjnej, które zapisane 

są w bilansie Spółki jako nieruchomości inwestycyjne o wartości 49 mln zł. Obecnie m.in. wobec tych 

nieruchomości prowadzona jest procedura zmiany miejscowego zagospodarowania przestrzennego, 

która ma na celu przekształcenie działek przemysłowych na działki z przeznaczeniem pod zabudowę 

handlową wielkopowierzchniową. Nieruchomości położone są w atrakcyjnej lokalizacji – blisko centrum 

Katowic w pobliżu centrów handlowych. Decyzja o sprzedaży nieruchomości uzależniona będzie od cen 
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oferowanych przez potencjalnych nabywców. W ocenie Spółki sprzedaż nieruchomości może istotnie 

wpłynąć na płynność i pozwoli na znaczne ograniczenie poziomu zobowiązań Spółki. 

Spółka ocenia, że pomyślne wprowadzenie Programu pozwoli docelowo na znaczną redukcję kosztów 

działalności operacyjnej. Według projekcji finansowych Spółki koszty działalności operacyjnej w 2016 r. 

po skutecznym przeprowadzeniu Programu oraz przy realizacji przyjętych założeń mogłyby kształtować 

się na poziomie ok. 446 mln zł, co przy założeniu przychodów na poziomie ok. 464 mln zł pozwoliłoby na 

osiągnięcie zysku netto na poziomie ok. 9 mln zł. 

W tym miejscu Spółka zwraca uwagę, że projekcje finansowe dotyczące przyszłości i zapowiedzi zawarte 

w niniejszym raporcie bieżącym są oparte na szeregu założeń oraz na szacunkach, które zależne są od 

okoliczności i warunków biznesowych, operacyjnych, ekonomicznych i rynkowych, z których wiele 

pozostaje poza kontrolą ”FERRUM” S.A. W związku z powyższym oraz wobec bardzo długiego okresu 

objętego Programem, Spółka zastrzega, że faktyczne rezultaty mogą różnić się od przewidywanych. 

Jednocześnie Spółka informuje, że przekazane w niniejszym raporcie bieżącym dane finansowe dotyczące 

”FERRUM” S.A. nie są prognozą wyników finansowych w rozumieniu § 5 ust. 1 pkt 25 Rozporządzenia 

Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych 

przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […], stanowią natomiast odzwierciedlenie 

oczekiwanych przez Spółkę rezultatów i korzyści wdrożenia i realizacji Programu, do których osiągnięcia 

dążyć będzie Spółka. 

 

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 
 

Data Stanowisko / funkcja Imię i nazwisko 

2013-01-24 Wiceprezes Zarządu Jarosław Zuzelski 

2013-01-24 Prokurent Włodzimierz Kasztalski 
 

 


