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Raport bieżący nr:  18/2013 
 

Data:    2013-04-16 
 

Skrócona nazwa emitenta: ”FERRUM” S.A. 
 

Temat:  Otrzymanie zawiadomień na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami 

finansowymi 

Podstawa prawna:  Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do 

informacji poufnych 
 

Treść raportu: 

Działając na podstawie art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi („Ustawa 

o obrocie”), Zarząd ”FERRUM” S.A. („Spółka”, „FERRUM”) informuje, że w dniu 16 kwietnia 2013 r. otrzymał 

odpowiednio od Członka Rady Nadzorczej Spółki oraz od Prezesa Zarządu Spółki dwa zawiadomienia sporządzone 

na podstawie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie w związku z dokonaniem transakcji przez podmiot blisko z nimi 

związany. 

Zgodnie z treścią pierwszego zawiadomienia Członek Rady Nadzorczej Spółki poinformował, iż osoba blisko z nim 

związana, tj. HW Pietrzak Holding Sp. z o.o. z siedzibą w Boryszewie Nowym w której posiada on 100% kapitału 

zakładowego i w której pełni funkcję Prezesa Zarządu, w wyniku ogłoszonego w dniu 5 marca 2013 r. wezwania na 

akcje FERRUM, w dniu 11 kwietnia 2013 r. zawarła na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. transakcję kupna 

3.551.989 (trzech milionów pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na 

okaziciela FERRUM za cenę 7,30 (siedem złotych trzydzieści groszy) za jedną akcję. 

Zgodnie z treścią drugiego zawiadomienia, Prezes Zarządu Spółki poinformował, iż osoba blisko z nim związana, 

tj. HW Pietrzak Holding sp. z o.o. z siedzibą w Boryszewie Nowym, w której pełni on funkcję Wiceprezesa Zarządu, 

w wyniku ogłoszonego w dniu 5 marca 2013 r. wezwania na akcje FERRUM, w dniu 11 kwietnia 2013 r. zawarła na 

Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. transakcję kupna 3.551.989 (trzech milionów pięćset pięćdziesiąt jeden 

tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela FERRUM za cenę 7,30 złotych (siedem 

złotych trzydzieści groszy) za jedną akcję. 

Ww. osoby nie wyraziły zgody na przekazanie do wiadomości publicznej danych osobowych w zakresie ich 

dotyczącym. 

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 

 

Data Stanowisko / funkcja Imię i nazwisko 

2013-04-16 Prezes Zarządu Grzegorz Szymczyk 

2013-04-16 Wiceprezes Zarządu Jarosław Zuzelski 
 


