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Raport bieżący nr:  44/2015 

 

Data:    2015-06-30 

 

Skrócona nazwa emitenta: FERRUM S.A. 

 

Temat:  Zmiany Statutu dokonane przez ZWZ FERRUM S.A. w dniu 30 czerwca 

2015 r. 

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

 

Treść raportu: 

Zarząd FERRUM S.A. (”Emitent”, ”Spółka”) informuje o dokonaniu przez Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie Spółki w dniu 30 czerwca 2015 r. zmian Statutu Emitenta w zakresie wskazanym 

poniżej. 

 

Dotychczasowe brzmienie artykułu 15 ust. 15.1 Statutu: 

„Rada Nadzorcza składa się z od pięciu do siedmiu Członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie. 

Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.” 

Przyjęte brzmienie: 

„Rada Nadzorcza składa się z od pięciu do siedmiu Członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie na 

wspólną trzyletnią kadencję.” 

 

Dotychczasowe brzmienie artykułu 18 ust. 18.1 Statutu: 

„Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich Członków Rady 

doręczone co najmniej na siedem dni przed wyznaczoną datą posiedzenia. Wymóg ten uznaje się za 

spełniony, jeżeli data posiedzenia została ustalona na posiedzeniu, w którym wszyscy Członkowie Rady 

brali udział. Ustalenie daty posiedzenia w ten sposób wymaga potwierdzenia na piśmie przez wszystkich 

Członków Rady.” 

Przyjęte brzmienie: 

„Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich Członków Rady 

doręczone w sposób określony w art. 17 ust. 2. Wymóg ten uznaje się za spełniony, jeżeli data posiedzenia 

została ustalona na posiedzeniu, w którym wszyscy Członkowie Rady brali udział. Ustalenie daty 

posiedzenia w ten sposób wymaga potwierdzenia na piśmie przez wszystkich Członków Rady.” 

 

Dotychczasowe brzmienie artykułu 18 ust. 18.3 Statutu: 

„Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej Członków, 

a wszyscy jej Członkowie zostali zaproszeni. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział 

w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady. 

Podejmowanie uchwał w tym trybie nie dotyczy wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego 

Rady Nadzorczej, powołania Członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób, 

nie może również dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. 

Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte także w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków 

bezpośredniego porozumiewania się na odległość, jeśli wszyscy Członkowie Rady wyrażą pisemną zgodę 

na taki tryb i zostaną pisemnie poinformowani o treści projektu uchwały.” 
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Przyjęte brzmienie: 

„Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej Członków, 

a wszyscy jej Członkowie zostali zaproszeni. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział 

w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady. 

Podejmowanie uchwał w tym trybie nie dotyczy wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego 

Rady Nadzorczej, powołania Członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób, 

nie może również dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. 

Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte także w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków 

bezpośredniego porozumiewania się na odległość, jeśli wszyscy Członkowie Rady zostaną pisemnie 

poinformowani o treści projektu uchwały.” 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta postanowiło upoważnić Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia 

tekstu jednolitego Statutu Spółki. 

 

Jednocześnie Spółka informuje, iż zmiana Statutu o której mowa powyżej wymaga wpisu w rejestrze 

przedsiębiorców. 

 

Szczegółowa podstawa prawna: 

§ 38 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji 

bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […]. 

 

 

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 

 

Data Stanowisko / funkcja Imię i nazwisko 

2015-06-30 Prezes Zarządu Konrad Miterski 

2015-06-30 Członek Zarządu Włodzimierz Kasztalski 

 


