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Raport bieżący nr:  70/2014 

 

Data:    2014-12-23 

 

Skrócona nazwa emitenta: ”FERRUM” S.A. 

 

Temat:  Zawarcie umowy o współpracy handlowej z Centralą Zaopatrzenia 

Hutnictwa 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 dniu 23 grudnia 2014 r. zawarł z Centralą Zaopatrzenia 

Hutnictwa S.A. (CZH) umowę o współpracy handlowej (Umowa), której przedmiotem jest określenie 

zasad współpracy w zakresie sprzedaży przez CZH na rzecz Emitenta wyrobów stalowych. Umowa 

została zawarta na okres do końca 2015 r., przy czym po tym okresie o ile strony tak postanowią lub będą 

kontynuować współpracę bez zawarcia odrębnej umowy ulega ona przekształceniu w umowę na czas 

nieokreślony z 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia. 

 

Zgodnie z postanowieniami Umowy Emitent zobowiązany jest do składania zamówień na towary w ilości 

co najmniej 15 tys. ton (względnie 6 mln EUR brutto) kwartalnie, przy czym zamówienia w I kwartale 

2015 roku uzgodnione zostały na poziomie niższym od wskazanego powyżej. 

 

Transakcje sprzedaży w ramach Umowy realizowane będą na podstawie potwierdzonych do realizacji 

przez CZH indywidualnych zamówień składanych przez Emitenta określających ilość, specyfikację, cenę, 

producenta/dostawcę, terminy i miejsce dostaw oraz warunki gwarancji i rękojmi. 

 

Łączne zaangażowanie finansowe CZH w związku ze sprzedażą realizowaną w ramach Umowy zostało 

ograniczone do wysokości 6 mln EUR brutto co stanowi równowartość 26,5 mln zł brutto według kursu 

NBP z dnia zawarcia Umowy. W przypadku osiągnięcia zaangażowania finansowego CZH w ww. kwocie 

CZH może do momentu uregulowania zobowiązań przez Emitenta wstrzymać bez jakichkolwiek 

konsekwencji realizację Umowy. 

 

W przypadku dostarczenia Emitentowi towarów wadliwych pod względem jakościowym lub ilościowym 

wszelkie roszczenia kierowane będą bezpośrednio do producenta/dostawcy – w tym względzie 

wyłączona została odpowiedzialności CZH. 

 

CZH może obciążyć Emitenta karą umowną za odstąpienie od Umowy przez CZH z powodu okoliczności 

po stronie Emitenta w wysokości 20% wartości Umowy netto. Również Emitent może obciążyć CZH karą 

umową za odstąpienie od Umowy przez Emitenta z powodu okoliczności po stronie CZH w wysokości 

20% wartości Umowy netto, przy czym przez ww. wartość Umowy netto rozumieć należy wartość 

sprzedaży netto w poprzednim kwartale obejmującą jednak nie mniej niż 15 tys. ton towarów (względnie 

równowartość 4,85 mln EUR) a dla okresu I kwartału 2015 r. ok. 66% powyższych wartości. Jednocześnie 

jeżeli poniesiona szkoda przewyższa wartość kar umownych istnieje możliwość dochodzenia 

odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.  
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Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków stosowanych dla tego typu umów. 

 

Jako kryterium uznania Umowy za znaczącą 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 

2014-12-23 Wiceprezes Zarządu Jacek Podwiński 

2014-12-23 Członek Zarządu Włodzimierz Kasztalski 

 


