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z Grupy Kapitałowej ALSTOM 

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 29 kwietnia 2014 r. spółka zależna – Zakład 

Konstrukcji Spawanych FERRUM S.A. („ZKS FERRUM”) przyjęła do realizacji zamówienie złożone przez Alstom 

Power Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, którego przedmiotem jest wykonanie konstrukcji spawanych (osłon 

spawanych oraz kieszeni chłodnic spawanych), stanowiących elementy instalacji w sektorze energetycznym.  

W związku z przyjęciem do realizacji ww. zamówienia, wartość obrotów realizowanych pomiędzy ZKS 

FERRUM a spółkami z Grupy Kapitałowej Alstom przekroczyła równowartość 10% kapitałów własnych 

Emitenta i wyniosła, ok. 2,5 mln. EUR, co po przeliczeniu wg średniego kursu NBP na dzień przekazania 

niniejszego raportu bieżącego odpowiada kwocie ok. 10,3 mln zł. 

 

Zamówieniem o najwyższej wartości jest zamówienie Alstom Power Turbomachines LLC, przyjęte przez ZKS 

FERRUM do realizacji w dniu 3 lutego 2014 r. na dostawę stalowych konstrukcji spawanych (kadłubów 

wewnętrznych turbin stanowiących elementy instalacji w sektorze energetycznym) o wartości ok. 1,2 mln 

EUR, co po przeliczeniu wg średniego kursu NBP z dnia przyjęcia zamówienia do realizacji odpowiadało 

kwocie ok. 5,1 mln zł. („Zamówienie”). Termin realizacji Zamówienia przypada na koniec 2014 roku. 

Zamówienie przewiduje kary umowne za opóźnienia w jego realizacji w wysokości 0,5% wartości zamówienia 

za każdy tydzień zwłoki począwszy od pierwszego dnia opóźnienia. Wartość kar umownych z tytułu opóźnień 

została ograniczona do 2% całkowitej kwoty Zamówienia. 

 

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

 

Jako kryterium uznania łącznej wartości zamówień 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 […]. 

 

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 

 

Data Stanowisko / funkcja Imię i nazwisko 

2014-04-29 Prezes Zarządu Konrad Miterski 

2014-04-29 Członek Zarządu Włodzimierz Kasztalski 

 


