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Raport bieżący nr:  70/2015 
 

Data:    2015-11-12 
 

Skrócona nazwa emitenta: FERRUM S.A. 
 

Temat:  Informacja nt. wartości obrotów pomiędzy FERRUM S.A. a ZPU Kazimierz 

Jońca Sp. z o.o. 

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 przyjęciem w dniu 12 listopada 2015 r. do 

realizacji zamówienia na dostawę na rzecz ZPU Kazimierz Jońca Sp. z o.o. („ZPU KJ”) rur czarnych 

nieizolowanych, łączna wartość obrotów pomiędzy Emitentem a ZPU KJ w okresie od dnia 30 stycznia 

2015 r. (tj. od dnia, w którym Spółka przekazała raport bieżący nr 8/2015 w sprawie obrotów z ZPU 

KJ) przekroczyła równowartość 10% kapitałów własnych Emitenta i wyniosła ok. 9,4 mln zł netto. 

 

Współpraca z ZPU KJ realizowana jest bezumownie na podstawie indywidualnych zamówień 

składanych przez ten podmiot. Zamówieniem o największej wartości w ww. okresie było zamówienie 

przyjęte do realizacji przez Emitenta w dniu 22 października 2015 r., którego przedmiotem była 

sprzedaż na rzecz ZPU KJ czarnych rur nieizolowanych (Zamówienie). Wartość ww. Zamówienia 

wynosiła 0,6 mln Euro, co odpowiada równowartości ok. 2,4 mln zł. Dostawa rur objętych 

Zamówieniem jest w trakcie realizacji, z terminem jej ukończenia do końca bieżącego roku. 

 

Zamówienie, podobnie jak pozostałe zamówienia z ZPU KJ, nie reguluje kwestii odszkodowań oraz kar 

umownych i w tym zakresie mają zastosowanie ogólne warunki zawierania umów stosowane przez 

Emitenta i ZPU KJ. Pozostałe warunki Zamówienia nie odbiegają od warunków stosowanych dla tego 

typu transakcji. 

 

Jako kryterium uznania wartości obrotów za znaczące 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 

2015-11-12 Wiceprezes Zarządu Jacek Podwiński 

2015-11-12 Członek Zarządu Włodzimierz Kasztalski 
 


