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Raport bieżący nr:  13/2016 

 

Data:    2016-01-26 

 

Skrócona nazwa emitenta: FERRUM S.A. 

 

Temat:  Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w FERRUM S.A. 

Podstawa prawna:  Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji 

Treść raportu: 

 

Działając zgodnie z art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 

finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”), Zarząd FERRUM 

S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 26 stycznia 2016 r. powziął informację o wpłynięciu do Spółki skanu 

zawiadomienia z tego samego dnia sporządzonego w trybie art. 69 Ustawy od ArcelorMittal Poland S.A. 

z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, Arcelor Mittal Flat Carbon Europe S.A. z siedzibą w Luksemburgu oraz AM 

Global Holding S. { r.l z siedzibą w Luksemburgu, którego treść Spółka przekazuje poniżej: 

 

„Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 oraz art. 69a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej 

i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz 

o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r., Nr 184 poz. 1539) (dalej „Ustawa o ofercie”) ArcelorMittal Poland 

S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej w Polsce (dalej “AM Poland”), ArcelorMittal Flat Carbon Europe S.A. 

z siedzibą w Luksemburgu (dalej “AM FCE”) oraz AM Global Holding S.{ r.l. z siedzibą w Luksemburgu (dalej 

„AM Global Holding”) niniejszym zawiadamiają o nabyciu akcji spółki Ferrum S.A. z siedzibą w Katowicach, 

ulica Porcelanowa 11, 40-246 Katowice (dalej „Ferrum”). 

 

1) ArcelorMittal Flat Carbon Europe S.A. 

 

20 stycznia 2016 r. na rachunku maklerskim AMFCE, prowadzonym przez ING Bank Śląski S.A., 

zarejestrowano nabycie 446 922 akcji Ferrum S.A., wskutek przejęcia na własność akcji Ferrum S.A. na 

podstawie art. 22 Ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów z dnia 6 grudnia 1996 r. przez 

administratora zastawu, PKO Bank Polski S.A., ustanowionego na podstawie umowy o powołanie 

administratora zastawu z dnia 22 lipca 2015 roku, dokonanego w celu zaspokojenia wymagalnych 

wierzytelności między innymi AMFCE. 

 

Przed zmianą udziału AMFCE w kapitale zakładowym Ferrum S.A., AMFCE posiadała 2 177 123 akcji oraz 

głosów z tych akcji, co stanowiło około 8,87 % udziału w kapitale zakładowym Ferrum S.A. oraz około 8,87% 

ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Ferrum SA. 

 

Po zmianie udziału AMFCE w kapitale zakładowym Ferrum S.A., AMFCE posiada 2 624 045 akcji oraz głosów 

z tych akcji, co stanowi około 10,69% udziału w kapitale zakładowym Ferrum S.A. oraz około 10,69% 

ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Ferrum S.A. 

 

AM FCE nie zamierza zwiększać swojego udziału w ogólnej liczbie głosów w Ferrum S.A. w okresie 12 

miesięcy od dnia złożenia niniejszego zawiadomienia. 
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AMFCE nie posiada podmiotów zależnych, które posiadają akcje Ferrum S.A. 

 

AMFCE dowiedziała się o zmianie swojego udziału w kapitale zakładowym Ferrum S.A. w dniu 21 stycznia 

2016 roku. 

 

2) ArcelorMittal Poland S.A. 

 

18 stycznia 2016 r. na rachunku maklerskim AMP, prowadzonym przez CDM PEKAO S.A., zarejestrowano 

nabycie 810 akcji Ferrum S.A., wskutek przejęcia na własność akcji Ferrum S.A. na podstawie art. 22 Ustawy 

o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów z dnia 6 grudnia 1996 r. przez administratora zastawu, PKO 

Bank Polski S.A, ustanowionego na podstawie umowy o powołanie administratora zastawu z dnia 22 lipca 

2015 roku, dokonanego w celu zaspokojenia wymagalnych wierzytelności między innymi AMP. 

 

Przed zmianą udziału AMP w kapitale zakładowym Ferrum S.A., AMP posiadała 3 121 877 akcji oraz głosów 

z tych akcji, co stanowiło około 12,72 % udziału w kapitale zakładowym Ferrum S.A. oraz około 12,72 % 

ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Ferrum S.A. 

 

Po zmianie udziału AMP w kapitale zakładowym Ferrum S.A., AMP posiada 3 122 687 akcji oraz głosów 

z tych akcji, co stanowi około 12,72 % udziału w kapitale zakładowym Ferrum S.A. oraz około 12,72 % 

ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Ferrum S.A. 

 

AMP nie zamierza zwiększać swojego udziału w ogólnej liczbie głosów w Ferrum S.A. w okresie 12 miesięcy 

od dnia złożenia niniejszego zawiadomienia. 

 

AMP nie posiada podmiotów zależnych, które posiadają akcje Ferrum S.A. 

 

AMP dowiedziała się o zmianie swojego udziału w kapitale zakładowym Ferrum S.A. w dniu 25 stycznia 

2016 roku. 

 

3) AM Global Holding S.{ r.l. 

 

AM Poland i AM FCE są spółkami pośrednio zależnymi od AM Global Holding, która jest spółką holdingową 

dla grupy kapitałowej ArcelorMittal. 

 

Wobec bezpośredniego nabycia przez AM Poland i AM FCE akcji Ferrum, AM Global Holding pośrednio 

nabyła akcje Ferrum i na dzień 26 stycznia 2016 r. pośrednio posiada (za pośrednictwem AM Poland i AM 

FCE) 5 746 732 akcji Ferrum stanowiących około 23,41% kapitału zakładowego Ferrum, które uprawniają 

do 5 746 732 głosów na walnym zgromadzeniu Ferrum, co stanowi około 23,41% ogólnej liczby głosów na 

walnym zgromadzeniu Ferrum. 

 

Przed nabyciem przez AM Poland i AM FCE akcji Ferrum objętym tym zawiadomieniem AM Global Holding 

pośrednio posiadała (za pośrednictwem AM Poland i AM FCE) 5 299 000 akcji Ferrum stanowiących około 

21,59% kapitału zakładowego Ferrum, które uprawniają do 5 299 000 głosów na walnym zgromadzeniu 

Ferrum, co stanowi około 21,59% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Ferrum. 
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AM Global Holding nie posiada bezpośrednio akcji Ferrum ani nie posiada innych niż AM FCE i AM Poland 

podmiotów zależnych, które posiadają akcje Ferrum. 

 

Nabycie akcji Ferrum, o którym mowa w niniejszym zawiadomieniu spełnia przesłanki przepisu art. 75 ust. 

3 pkt 5 Ustawy o ofercie.” 

 

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 

 

Data Stanowisko / funkcja Imię i nazwisko 

2016-01-26  Prezes Zarządu Konrad Miterski 

2016-01-26 Wiceprezes Zarządu Włodzimierz Kasztalski 

 


