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Raport bieżący nr:  60/2015 
 

Data:    2015-08-18 
 

Skrócona nazwa emitenta: FERRUM S.A. 
 

Temat:  Zawarcie przez spółkę zależną trójstronnej umowy o współpracy handlowej 

Podstawa prawna:  Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne 
 

Treść raportu: 

Zarząd FERRUM S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 18 sierpnia 2015 r. do spółki zależnej  ZKS 

FERRUM S.A. (ZKS FERRUM) wpłynęła trójstronnie podpisana umowa o współpracy handlowej (Umowa) 

zawarta przez ZKS FERRUM z Centralą Zaopatrzenia Hutnictwa S.A. (CZH) oraz HW Pietrzak Holding S.A. 

(HWP). 

 

Przedmiotem Umowy jest określenie zasad współpracy przy sprzedaży blach grubych przez ZKS i CZH. 

Umowa ma charakter ramowy i została zawarta na czas nieokreślony w związku z poszukiwaniem przez 

ZKS FERRUM dodatkowych źródeł generowania przychodów. 

 

W ramach realizacji Umowy: 

 ZKS FERRUM oraz CZH będą pozyskiwać kontrahentów zainteresowanych nabyciem blach grubych, 

przy czym ZKS FERRUM poza pozyskaniem kontrahentów będzie również dokonywał zamówień na 

potrzeby swojej własnej produkcji; 

 CZH będzie dokonywać zakupu materiału wsadowego, który następnie zostanie odsprzedany do ZKS 

FERRUM; 

 ZKS FERRUM zleci HWP usługę wykonania blach z powierzonego materiału wsadowego, a następnie 

zorganizuje transport blach do kontrahenta. 

 

Umowa realizowana będzie na podstawie indywidualnych zamówień składanych przez ZKS FERRUM do 

HWP w związku z przyjęciem przez ZKS FERRUM lub CZH zlecenia na dostawę blach grubych do 

kontrahentów. 

 

Zabezpieczenie płatności CZH wynikających z dostaw na rzecz ZKS FERRUM materiału wsadowego będzie 

m.in. weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawiony przez ZKS FERRUM oraz poddanie się 

egzekucji w trybie art. 777 kpc. 

 

Każda ze Stron może wypowiedzieć Umowę z 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na 

koniec miesiąca kalendarzowego w przypadku rażącego i uporczywego naruszenia jej postanowień przez 

inną stronę, przy czym Umowa może zostać wypowiedziana bez wskazywania przyczyn wypowiedzenia, 

z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 

Jednocześnie CZH może wstrzymać lub zaprzestać dostaw materiału w sytuacji opóźnienia w płatności na 

jej rzecz, a także w sytuacjach prawem przewidzianych. 

 

Umowa nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych. 

 

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków stosowanych dla tego typu umów. 
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Emitent informuje, iż łączna wartość obrotów realizowanych na podstawie Umowy uzależniona będzie od 

liczby pozyskanych przez CZH oraz ZKS FERRUM zamówień na realizację poszczególnych dostaw blach, 

przy czym Spółka szacuje, iż wartość Umowy może przekroczyć 10% kapitałów własnych Emitenta, przez 

co może spełnić kryterium umowy znaczącej. Jednocześnie Emitent informuje, iż z uwagi na pilotażowy 

charakter Umowy oraz zmienną sytuację makroekonomiczną nie jest możliwe na dzień dzisiejszy, 

w szczególności w perspektywie długookresowej, oszacowanie parametrów brzegowych wartości 

przedmiotowej Umowy w sposób nie wprowadzający w błąd. 

 

Mając powyższe na uwadze, informacje nt. wartości obrotów wygenerowanych pomiędzy CZH i ZKS 

FERRUM z tytułu zakupu materiału wsadowego, jak również w związku z obrotami generowanymi 

pomiędzy ZKS FERRUM a kontrahentami zlecającymi dostawy blach grubych Emitent przekazywać będzie 

w trybie publikacji odrębnych raportów bieżących każdorazowo po przekroczeniu sumy ww. obrotów 

wartości 10% kapitałów własnych Emitenta. Jednocześnie informacja nt. obrotów wygenerowanych 

w związku ze zlecaniem przez ZKS FERRUM do HWP usługi wykonania blach przekazywana będzie 

w trybie publikacji odrębnych raportów bieżących każdorazowo po przekroczeniu wartości 10% kapitałów 

własnych Emitenta sumy wszelkich obrotów handlowych realizowanych pomiędzy ZKS FERRUM i HWP. 

 

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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