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

Treść raportu 

 

Zarząd ”FERRUM” S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 31 marca 2014 r. Emitent dokonał kolejnych 

transakcji z HW Pietrzak Holding Sp. z o.o. („HW Pietrzak”) za łączną kwotę ok. 6,6 mln zł netto. W związku 

z dokonaniem powyższych transakcji, łączna wartość obrotów realizowanych pomiędzy Emitentem a HW 

Pietrzak od dnia 28 marca 2014 r. (tj. od dnia, w którym Emitent przekazał raport bieżący nr 17/2014 

w sprawie obrotów Emitenta z HW Pietrzak) przekroczyła równowartość 10% kapitałów własnych Emitenta 

i wyniosła ok. 11,3 mln zł netto. 

 

Zamówieniem o najwyższej wartości jest zamówienie na sprzedaż przez Emitenta na rzecz HW Pietrzak blachy 

walcowanej na gorąco z dnia 31 marca 2014 r. za kwotę ok. 3 mln zł netto. Zamówienie, o którym mowa 

powyżej zostało zrealizowane w dacie przyjęcia. W zakresie sprzedaży blachy gorącowalcowanej przez 

Emitenta na rzecz HW Pietrzak zastosowanie mają przyjęte przez Emitenta Ogólne Warunki Sprzedaży na 

rynek krajowy (OWS) dostępne na stronie internetowej Emitenta w zakładce Oferta, które regulują takie 

kwestie jak szczegółowe zasady sprzedaży, sposób składania zamówień, terminy i zasady odbioru dostaw, 

przy czym opisane w OWS przypadki wystąpienia kar umownych w przedmiotowym przypadku wobec 

Emitenta nie miały zastosowania. 

 

Jednocześnie Spółka informuje, iż wskazana powyżej łączna wysokość transakcji w kwocie ok. 11,3 mln zł 

netto realizowanych pomiędzy Emitentem a HW Pietrzak obejmuje również pozycje kosztowe dla Emitenta 

(zakup produktów, materiałów oraz usług od HW Pietrzak) w łącznej kwocie ok. 4,8 mln zł netto. 

 

Pozostałe warunki nie odbiegają od warunków stosowanych dla tego typu transakcji. 

 

Jako kryterium uznania łącznej wartości ww. obrotów za znaczące Emitent przyjął 10% kapitałów własnych 

Emitenta. 

 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie 

informacji bieżących i okresowych […]. 
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