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Raport bieżący nr:  16/2014 
 

Data:    2014-03-10 
 

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”, „Spółka”) informuje, iż w związku z zawarciem w dniu 

10 marca 2014 r., kolejnych umów handlowych z Izostal S.A. („Izostal”, „Dostawca”) łączna wartość obrotów 

pomiędzy Emitentem a Izostal w okresie od dnia 9 stycznia 2014 r., w którym Emitent opublikował raport 

bieżący nr 1/2014 w sprawie obrotów realizowanych pomiędzy Spółką a Izostal, wyniosła ok. 26,4 mln zł. 
 

Umową o najwyższej wartości spośród ww. zawartych umów handlowych, jest zawarta w dniu 10 marca 

2014 r. umowa na zakup przez Emitenta rur stalowych przewodowych dla mediów palnych o wartości ok. 

2,7 mln EUR, co po przeliczeniu wg średniego kursu NBP na dzień zawarcia Umowy stanowi równowartość ok. 

11,4 mln zł ("Umowa"). Termin realizacji ww. umowy przypada na I połowę czerwca br. Strony Umowy 

ustaliły, że Dostawca jest zobowiązany do zapłaty Emitentowi kary umownej za rozwiązanie Umowy przez 

którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Dostawcy w wysokości 10% wartości Umowy netto. 

Jednocześnie Emitentowi przysługuje uprawnienie do żądania kary umownej w przypadku zwłoki w dostawie 

danej partii rur lub zwłoki w naprawieniu rur lub dostarczeniu rur nowych w wysokości 0,2% wynagrodzenia 

netto za daną partię, przy czym łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 30% wartości Umowy. 

Emitent jest upoważniony do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych za poniesione szkody przekraczające 

kary umowne określone w Umowie. Jednocześnie obie strony są uprawnione do dochodzenia odszkodowania 

na zasadach ogólnych w przypadku gdy kara umowna nie pokrywa naprawionej szkody lub gdy przyczyna 

szkody nie jest uwzględniona w zapisie o karach umownych. W standardowych przypadkach naruszenia 

przedmiotu umowy, tj. gdy: Dostawca nie przystąpi do wykonywania umowy bez uzasadnionych przyczyn, 

dostarczy przedmiot umowy niezgodny z umową, opóźni się w dostarczeniu którejkolwiek partii lub opóźni 

się z usunięciem wad lub wymianą rur na wolne od wad o okres dłuższy niż 14 dni Emitentowi przysługuje 

prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym. W pozostałym zakresie warunki realizacji 

Umowy nie odbiegają od standardowych warunków stosowanych dla tego typu umów. 
 

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

9 stycznia 2014 r. w wysokości 26,4 mln zł składa się również, sprzedaż na rzecz Izostal rur stalowych 

przewodowych dla mediów palnych w łącznej kwocie ok. 9,5 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 

2014-03-10 Prezes Zarządu Konrad Miterski 

2014-03-10 Członek Zarządu Włodzimierz Kasztalski 
 


