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Temat:  Zawarcie z Węglokoks S.A. umowy ramowej na dostawy taśm gorącowalcowanych 

w kręgach 

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

 

Treść raportu: 

Zarząd "FERRUM" S.A. („Emitent”, „Kupujący”) informuje, iż w dniu 27 maja 2014 r. zawarł ze spółką Węglokoks S.A. 

z siedzibą w Katowicach („Węglokoks”, „Sprzedający”) umowę ramową, której przedmiotem jest określenie zasad 

sprzedaży przez Węglokoks na rzecz Emitenta taśm gorącowalcowanych w kręgach („Towar”) w ramach której 

wartość sprzedanego towaru nie przekroczy kwoty 15 mln EUR brutto („Umowa Ramowa”) co po przeliczeniu wg 

średniego kursu NBP na dzień zawarcia Umowy Ramowej odpowiada kwocie ok. 62,5 mln PLN brutto. Jednocześnie 

ustalenia dotyczące rodzaju, gatunku, specyfikacji technicznej, warunków dostawy, ilości i ceny Towaru określone 

zostaną w odrębnych umowach wykonawczych do Umowy Ramowej. 

 

Umowa Ramowa, została zawarta na okres do dnia 31 grudnia 2014 r. Wartość pojedynczej transakcji bądź sumy 

transakcji zawartych w okresie obowiązywania Umowy Ramowej nie może przekroczyć kwoty limitu w wysokości 

10 mln EUR brutto nierozliczonych zobowiązań Kupującego wobec Sprzedającego. Na mocy Umowy Ramowej, 

strony wyłączyły odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady Towaru, jednocześnie wskazując na 

prawo bezpośredniego składania reklamacji oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z rękojmi za 

wady lub gwarancji przez Emitenta od dostawcy Sprzedającego. W przypadku opóźnienia Emitenta z zapłatą 

któregokolwiek zobowiązania wynikającego z Umowy Ramowej oraz umów do niej wykonawczych wszystkie 

powstałe do tego dnia zobowiązania Emitenta stają się natychmiast wymagalne.  

 

Pozostałe warunki Umowy Ramowej nie odbiegają od warunków stosowanych dla tego typu umów. 

 

Jednocześnie Emitent informuje, iż w wykonaniu Umowy Ramowej w dniu 27 maja 2014 r. zawarta została umowa 

wykonawcza, na mocy której, Sprzedający zobowiązany jest do wydania oraz przeniesienia na rzecz Emitenta, 

własności taśm gorącowalcowanych w kręgach o ustalonych parametrach technicznych o łącznej wartości 

ok. 5,2 mln EUR netto (Umowa wykonawcza) co po przeliczeniu wg średniego kursu NBP na dzień zawarcia Umowy 

wykonawczej odpowiada kwocie ok. 21,7 mln PLN netto. 

 

Wartość odpowiednio Umowy Ramowej oraz wskazanej powyżej umowy wykonawczej przekracza wartość 10% 

kapitałów własnych Emitenta co stanowi kryterium uznania ww. umów za umowy znaczące. 

 

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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