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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") informuje, iż w związku z podpisaniem w dniu 13 maja 2015 r. kolejnego 

potwierdzenia zamówienia na dostawy przez Emitenta rur stalowych spiralnie spawanych na rzecz STAHLROHR 

GmbH z siedzibą w Duisburgu, Niemcy ("STAHLROHR") łączna wartość zamówień przyjętych do realizacji przez 

Emitenta na rzecz STAHLROHR w okresie ostatnich dwunastu miesięcy przekroczyła równowartość 10% 

kapitałów własnych Emitenta i wyniosła ok. 15,6 mln zł netto. 

 

Największym zamówieniem z tego okresu jest zamówienie z dnia 13 maja 2015 r. na dostawę przez Spółkę na 

rzecz STAHLROHR rur stalowych spiralnie spawanych o wartości 1,8 EUR netto, co stanowi równowartość ok. 

7,3 mln zł netto według kursu NBP z dnia przyjęcia do realizacji ww. zamówienia (”Zamówienie”). Zamówienie 

realizowane będzie w dwóch etapach. Termin realizacji pierwszej części Zamówienia przypada na koniec lipca 

2015 r., natomiast druga część Zamówienia będzie realizowana w I kwartale 2016 r. 

 

Zamówienie zawiera postanowienia dotyczące kar umownych, zgodnie z którymi w przypadku opóźnień 

w dostawach przedmiotu Zamówienia, STAHLROHR przysługuje kara umowna w wysokości 0,3% wartości 

niedostarczonych towarów za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 5% wartości Zamówienia. 

 

W pozostałym zakresie warunki realizacji Zamówienia nie odbiegają od standardowych warunków stosowanych 

dla tego typu zamówień. Zamówienie realizowane jest w oparciu o Ogólne Warunki Sprzedaży obowiązujące 

w FERRUM S.A. 

 

Jako kryterium uznania łącznej wartości zamówień za znaczące przyjęto 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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