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Temat:  Zawarcie umowy ramowej z SKAAP 

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

Treść raportu: 

Zarząd FERRUM S.A. (Emitent) informuje o zawarciu w dniu 7 stycznia 2016 r. ze spółką SKAAP Sp. z o.o. 

(SKAAP) umowy ramowej, której przedmiotem jest określenie zasad współpracy w zakresie sprzedaży 

przez Emitenta na rzecz SKAAP rur czarnych bez izolacji (Umowa).  

Szacunkowa wartość Umowy to w przybliżeniu 2 mln euro co po przeliczeniu według kursu NBP na dzień 

jej zawarcia stanowi równowartość ok. 8,5 mln zł. Dostawy rur realizowane będą w okresie do końca 2016 

roku na podstawie cząstkowych zamówień składanych przez SKAAP. Szczegółowe warunki cenowe 

ustalane będą w okresach kwartalnych. 

Umowa przewiduje możliwość zapłaty kar umownych przez Emitenta na rzecz SKAAP w związku z dzienną 

zwłoką w realizacji dostaw, w związku z dzienną zwłoką w wykonaniu zobowiązań wynikających 

z gwarancji lub rękojmi jak również z tytułu odstąpienia od Umowy przez SKAAP z przyczyn leżących po 

stronie Emitenta. Z kolei SKAAP zapłaci Emitentowi karę za dzienną zwłokę w odbiorze dostaw, z tytułu 

odstąpienia od Umowy przez Emitenta z przyczyn leżących po stronie SKAAP jak również rozwiązania 

umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie SKAAP. Łączna wysokość kar 

umownych nie może przekroczyć 15% wynagrodzenia netto, przy czym przez wartość umowy netto 

rozumieć należy wartość netto sprzedanych rur oraz wartości netto rur niesprzedanych ale 

zakontraktowanych w oparciu o uzgodnione kwartalnie parametry cenowe. Jednocześnie jeżeli kara 

umowna nie pokrywa poniesionej szkody lub gdy przyczyna szkody nie jest uwzględniona w zapisie 

o karach umownych, strony Umowy mogą dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu 

Cywilnego. 

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków stosowanych dla tego typu transakcji. 

Jako kryterium uznania wartości Umowy za znaczącą 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 […]. 
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