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Raport bieżący nr:  33/2013 

 

Data:    2013-06-06 

 

Skrócona nazwa emitenta: ”FERRUM” S.A. 

 

Temat:  Przekroczenie łącznej wartości umów i zamówień realizowanych pomiędzy 

"FERRUM" S.A. a ZKS FERRUM S.A. progu 10% kapitałów własnych 

"FERRUM" S.A. 

Podstawa prawna:  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 

 

Treść raportu: 

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 93/2012 z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie udzielenia przez 

”FERRUM” S.A. („Emitent”) poręczenia zobowiązań spółki zależnej Zakład Konstrukcji Spawanych 

”FERRUM S.A. („ZKS FERRUM”), raportu bieżącego nr 23/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie 

zawarcia pakietu umów faktoringowych pomiędzy spółkami z Grupy Kapitałowej ”FERRUM” a Grupy 

Kapitałowej BRE oraz w związku z zawarciem w dniu 5 czerwca 2013 r. przez ZKS FERRUM aneksu do 

umowy kredytowej, na mocy którego ZKS FERRUM zwiększył z 6 do 8 mln zł limit kredytowania oraz 

wydłużył do dnia 5 czerwca 2014 r. czas trwania ww. umowy kredytowej, Emitent informuje, iż w dniu 

5 czerwca 2013 roku udzielił poręczenia spłaty wierzytelności za wszelkie zobowiązania ZKS FERRUM 

z tytułu umowy w ramach wspomnianej powyżej linii finansowania bieżącej działalności w wysokości 

8 mln zł (Poręczenie). 

W związku z udzieleniem przedmiotowego poręczenia Emitent złożył ponadto oświadczenie 

o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie art. 97 Prawa bankowego wraz z upoważnieniem do 

wystawienia bankowego tytułu egzekucyjnego do kwoty 12 mln zł z klauzulą wykonalności do dnia 

5 marca 2016 r. Poręczenie zostało udzielone na okres do 5 marca 2015 r. Z tytułu udzielenia poręczenia 

Emitent nie pobiera wynagrodzenia. 

W związku z podpisaniem Poręczenia łączna wartość umów, zamówień oraz udzielonych na rzecz ZKS 

FERRUM poręczeń (liczonych w kwotach bankowego tytułu egzekucyjnego) w okresie od 22 lutego 

2013 r. (tj. od dnia, w którym Emitent przekazał raport bieżący nr 6/2013 w sprawie obrotów Emitenta 

z ZKS FERRUM) przekroczyła równowartość 10% kapitałów własnych Emitenta i wyniosła ok.17,2 mln zł 

netto. Na ww. kwotę składają się m.in. zamówienia o łącznej wartości 4,7 mln zł netto. 

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 

2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […]. 

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 

 

Data Stanowisko / funkcja Imię i nazwisko 

2013-06-06 Prezes Zarządu Grzegorz Szymczyk 

2013-06-06 Wiceprezes Zarządu Jarosław Zuzelski 
 


