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Raport bieżący nr:  24/2016 

 

Data:    2016-02-09 

 

Skrócona nazwa emitenta:  FERRUM S.A. 

 

Temat:    Ustanowienie zastawu rejestrowego na akcjach własnych FERRUM S.A. 

Podstawa prawna:  Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie – aktualizacja informacji 

Treść raportu: 

Zarząd FERRUM S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 8 lutego 2016 r. powziął informację o dokonaniu 

przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zastawów w dniu 

1 lutego 2016 r. wpisu zastawu rejestrowego ustanowionego przez FERRUM S.A. na rzecz WĘGLOKOKS S.A. 

(WĘGLOKOKS) na wszystkich posiadanych przez Emitenta akcjach własnych. Zastaw został ustanowiony na 

łącznie 1.386.386 akcjach Spółki o wartości nominalnej w wysokości 3,09 zł każda akcja, stanowiących 5,65% 

kapitału zakładowego Spółki. Wartość nominalna ww. akcji wynosi łącznie 4.283.932,74 zł. Akcje własne 

posiadane przez Spółkę uprawniają do 1.386.386 głosów, co odpowiada 5,65% udziału w ogólnej liczbie głosów 

w Spółce. 

Zastawy rejestrowy został ustanowiony do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 13 mln EUR. 

Akcje własne Spółki ujęte są w księgach rachunkowych Emitenta jako ujemna pozycja kapitału własnego 

w łącznej wysokości 12.899  tys. zł. 

Emitent nabył akcje własne w celu ich umorzenia lub dalszej odsprzedaży. 

Emitent informuje, iż nie istnieją powiązania pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi 

Emitenta, a WĘGLOKOKS i osobami nim zarządzającymi.  

Zastaw rejestrowy o który mowa powyżej stanowi jedno z zabezpieczeń umowy ramowej ("Umowa") zawartej 

w dniu 17 listopada 2015 r. z WĘGLOKOKS, której przedmiotem jest m.in. określenie ramowych zasad 

współpracy w zakresie dostaw materiałów i półproduktów hutniczych. O zawarciu Umowy Spółka informowała 

w raporcie bieżącym nr 71/2015 z dnia 18 listopada 2015 r. 

O ustanowieniu na rzecz WĘGLOKOKS zastawów rejestrowych na wszystkich posiadanych przez Emitenta 

akcjach spółki zależnej Zakład Konstrukcji Spawanych FERRUM S.A. Spółka informowała w raporcie bieżącym 

nr 14/2016 z 27 stycznia 2016 r. Z kolei o ustanowieniu na rzecz WĘGLOKOKS zastawu rejestrowego na linii 

izolacji stanowiącego ostatnie z zabezpieczeń Umowy, a tym samym o spełnieniu warunku wejścia w życie 

Umowy Spółka poinformuje w kolejnym raporcie bieżącym. 

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 

 

Data Stanowisko / funkcja Imię i nazwisko 

2016-02-09 Wiceprezes Zarządu Krzysztof Kasprzycki 

2016-02-09 Prokurent  Barbara Sterkowicz 

 


