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Raport bieżący nr:  61/2015 
 

Data:    2015-08-18 
 

Skrócona nazwa emitenta: FERRUM S.A. 
 

Temat:  Zawarcie umowy znaczącej przez spółkę zależną 

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 obustronnie podpisana umowa z HW Pietrzak Holding S.A. (HWP), 

której przedmiotem jest określenie zasad współpracy przy zlecaniu przez ZKS FERRUM do HWP wykonania 

blach grubych (Umowa Przerobu). 
 

Umowa Przerobu została zawarta w związku z zawarciem pomiędzy HWP, ZKS FERRUM oraz Centralą 

Zaopatrzenia Hutnictwa S.A. trójstronnej umowy o współpracy handlowej, o której Spółka informowała 

w raporcie bieżącym nr 60 z dnia 18 sierpnia 2015 r. (Umowa o Współpracy). 
 

Umowa Przerobu ma charakter ramowy i została zawarta na czas nieokreślony. 
 

Umowa Przerobu realizowana będzie na podstawie indywidualnych zamówień zlecanych przez ZKS 

FERRUM do HWP w związku z realizacją Umowy o Współpracy. 
 

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. 
 

Umowa Przerobu nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych, a jej pozostałe warunki nie 

odbiegają od warunków stosowanych dla tego typu umów. 
 

Emitent informuje, iż wartość Umowy Przerobu uzależniona będzie od realizacji Umowy o Współpracy, 

przy czym Spółka ocenia, iż szacunkowa wartość Umowy Przerobu może przekroczyć 10% kapitałów 

własnych Emitenta, przez co może spełnić ona kryterium umowy znaczącej. Jednocześnie Emitent 

informuje, iż informacja nt. obrotów wygenerowanych na podstawie Umowy Przerobu przekazywana 

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

kapitałów własnych Emitenta sumy wszystkich 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 […]. 

 

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 

 

Data Stanowisko / funkcja Imię i nazwisko 

2015-08-18 Wiceprezes Zarządu Jacek Podwiński 
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