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Treść raportu: 
 

Działając na podstawie § 5 pkt 1 ust. 3 w zw. z § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 

19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów 

papierów wartościowych […] Zarząd ”FERRUM” S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w związku 

z otrzymaniem w dniu 5 lutego 2013 r. potwierdzenia przez Izostal S.A. przyjęcia do realizacji 

zamówienia na dostawę rur stalowych z izolacją na kwotę ok. 1,9 mln EUR, co według średniego kursu 

NBP na dzień ww. zdarzenia odpowiada kwocie ok. 8,0 mln zł, łączna wartość obrotów pomiędzy 

Emitentem a Izostal S.A. w okresie od dnia 26 czerwca 2012 r., w którym Emitent opublikował raport 

bieżący nr 126/2012 w sprawie przekroczenia wartości zamówień i umów realizowanych pomiędzy 

”FERRUM” S.A. i Izostal S.A. progu 10% kapitałów własnych ”FERRUM” S.A. wyniosła ok. 8,8 mln zł. 

Jednocześnie wartość obrotów handlowych realizowanych przez Emitenta ze Stalprofil S.A., jednostką 

powiązaną z Izostal S.A., wyniosła 13,4 mln zł. Łączna wartość wzajemnych obrotów Emitenta ze 

spółkami z Grupy Kapitałowej Stalprofil S.A. wyniosła ok. 22,2 mln zł i przekracza próg 10% kapitałów 

własnych ”FERRUM” S.A., przyjęty przez Emitenta za kryterium uznawania umów za znaczące. 

Spośród zamówień, o których mowa powyżej zamówieniem o najwyższej wartości było przyjęte przez 

”FERRUM” S.A. w dniu 28 sierpnia 2012 r. do realizacji zamówienie Stalprofil S.A. na dostawę rur 

stalowych w wysokości ok. 12,3 mln zł. Zamówienie to realizowane było w oparciu o Ogólne Warunki 

Sprzedaży obowiązujące w ”FERRUM” S.A., nie obejmowały go zapisy dotyczące kar umownych. Na dzień 

publikacji niniejszego raportu zamówienie to zostało przez Emitenta zrealizowane. 

 

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 
 

Data Stanowisko / funkcja Imię i nazwisko 

2013-02-06 Prezes Zarządu Grzegorz Szymczyk 

2013-02-06 Wiceprezes Zarządu Jarosław Zuzelski 
 

 


