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Raport bieżący nr:  35/2013 

 

Data:    2013-06-11 

 

Skrócona nazwa emitenta: ”FERRUM” S.A. 

 

Temat:  Informacja nt. obrotów realizowanych pomiędzy ”FERRUM” S.A. a Izostal S.A. 

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

 

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”) informuje, iż w związku z przyjęciem do 

realizacji w dniu 10 czerwca 2013 r. kolejnych zamówień złożonych przez Izostal S.A. („Izostal”) na 

dostawy rur stalowych oraz rur stalowych z izolacją na kwotę ok. 10,3 mln zł, łączna wartość obrotów 

pomiędzy Emitentem a Izostal w okresie od dnia 6 lutego 2013 r., w którym Emitent opublikował raport 

bieżący nr 4/2013 w sprawie potwierdzenia przez Izostal przyjęcia do realizacji zamówienia na odstawę 

rur stalowych, wyniosła ok. 19,1 mln zł. 

Zamówieniem o najwyższej wartości jest jedno spośród ww. zamówień na dostawy rur stalowych 

z izolacją przyjętych przez Emitenta do realizacji w dniu 10 czerwca 2013 r. o wartości ok. 7,3 mln zł. 

Termin realizacji tego zamówienia przypada na drugą połowę czerwca br. Zamówienie to podlega 

Ogólnym Warunkom Sprzedaży obowiązującym w ”FERRUM” S.A., z zastrzeżeniem, iż w przypadku 

zwłoki w realizacji dostaw Izostal przysługuje kara umowna w wysokości 0,35 % za każdy dzień 

opóźnienia, lecz nie więcej niż 20 % wartości tego zamówienia. W pozostałym zakresie warunki realizacji 

ww. zamówienia nie odbiegają od standardowych warunków stosowanych dla tego typu dostaw. 

Jednocześnie Emitent informuje, iż na wskazaną powyżej łączną kwotę obrotów z Izostal w okresie od 

dnia 6 lutego 2013 r. w wysokości 19,1 mln zł składa się zakup przez Emitenta od Izostal produktów 

i usług w kwocie ok. 3,0 mln zł oraz sprzedaż przez Emitenta rur czarnych oraz rur z izolacją w kwocie 

16,1 mln zł. 

Jako kryterium uznania łącznej wartości obrotów za znaczące przyjęto 10 % kapitałów własnych 

Emitenta. 

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 

 

Data Stanowisko / funkcja Imię i nazwisko 

2013-06-11 Wiceprezes Zarządu Jarosław Zuzelski 

2013-06-11 Prokurent Włodzimierz Kasztalski 

 


