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Raport bieżący nr:  35/2014 K 
 

Data:    2014-06-27 
 

Skrócona nazwa emitenta: ”FERRUM” S.A. 
 

Temat:  Korekta raportu bieżącego w sprawie informacji nt. zawarcia umowy wykonawczej 

pomiędzy "FERRUM" S.A. a Węglokoks S.A. 

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

 

Treść raportu 

Zarząd "FERRUM" S.A. („Emitent”) informuje, iż w wyniku oczywistej omyłki pisarskiej w treści raportu 

bieżącego nr 35/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r., błędnie wskazano, iż opisana w ww. raporcie bieżącym umowa 

wykonawcza została zawarta w dniu 26 maja 2014 r. przy czym prawidłowa data jej zawarcia to 26 czerwca 

2014 r. 

 

W pozostałym zakresie treść raportu bieżącego nie uległa zmianie i pozostaje aktualna. 

 

Poniżej Emitent zamieszcza skorygowaną treść przedmiotowego raportu bieżącego. 

 

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 28/2014 z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie zawarcia z Węglokoks S.A. z 

siedzibą w Katowicach („Węglokoks”, „Sprzedający”) umowy ramowej („Umowa ramowa”), Zarząd "FERRUM" 

S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 26 czerwca 2014 r., w wykonaniu ww. Umowy ramowej, zawarta została 

kolejna umowa wykonawcza o łącznej wartości ok. 4,3 mln EUR netto (Umowa wykonawcza), co po przeliczeniu 

wg średniego kursu NBP na dzień zawarcia Umowy wykonawczej odpowiada kwocie ok. 17,6 mln PLN netto. 

 

Na mocy Umowy wykonawczej, Sprzedający zobowiązał się do wydania oraz przeniesienia na rzecz Emitenta 

własności wyrobów stalowych. Zarówno Umowa wykonawcza jak też Umowa ramowa nie przewidują 

postanowień dotyczących kar umownych. Pozostałe warunki Umowy wykonawczej nie odbiegają od warunków 

zastrzeżonych dla realizacji Umowy ramowej, o której Emitent informował w treści ww. raportu bieżącego nr 

28/2014. 

 

Wartość Umowy wykonawczej przekracza wartość 10% kapitałów własnych Emitenta co stanowi kryterium 

uznania Umowy wykonawczej za umowę znaczącą. 

 

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 

2014-06-27 Prezes Zarządu Konrad Miterski 

2014-06-27 Członek Zarządu Włodzimierz Kasztalski 
 


