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Raport bieżący nr:  33/2016 

 

Data sporządzenia:  2016-02-29 

 

Skrócona nazwa emitenta: FERRUM 

 

Temat: Informacja nt. wartości zamówień realizowanych pomiędzy FERRUM S.A. 

a WĘGLOKOKS S.A. 

 

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

 

Treść raportu: 

 

Zarząd FERRUM S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 29 lutego 2016 roku do Spółki wpłynęła 

dwustronnie podpisana umowa wykonawcza – potwierdzenie Zamówienia z WĘGLOKOKS S.A. 

(WĘGLOKOKS), na mocy której Spółka złożyła kolejne zamówienia na dostawy blach gorącowalcowanych 

w kręgach [Umowa wykonawcza]. Umowa wykonawcza zawarta została w ramach realizacji umowy 

o współpracy handlowej, której przedmiotem jest określenie zasad współpracy w zakresie sprzedaży przez 

WĘGLOKOKS na rzecz Emitenta materiałów i półproduktów hutniczych, o której Spółka informowała 

raportem bieżącym nr 71/2015 z dnia 18 listopada 2015 r. oraz raportami późniejszymi. 

 

W związku z zawarciem Umowy wykonawczej łączna wartość zamówień na materiały wsadowe tj. blachy 

gorącowalcowane w kręgach realizowanych na rzecz Emitenta przez WĘGLOKOKS w okresie do dnia 

publikacji niniejszego raportu przekroczyła równowartość 10% kapitałów własnych Emitenta i wyniosła 

10,9 mln zł netto. 

 

Zamówieniem o najwyższej wartości było zamówienie z dnia 29 lutego 2016 r. złożone w ramach Umowy 

wykonawczej na zakup przez Emitenta materiałów wsadowych tj. blach gorącowalcowanych w kręgach 

o wartości ok. 0,86 tys. EUR, co stanowi równowartość ok. 3,8 mln zł netto według kursu NBP z dnia 

przyjęcia do realizacji ww. zamówienia (Zamówienie). 

 

Transakcje dokonywane w ramach Umowy ramowej realizowane są na podstawie potwierdzonych do 

realizacji przez WĘGLOKOKS indywidualnych zamówień składanych przez Emitenta określających ilość, 

specyfikację, cenę, producenta/dostawcę, terminy i miejsce dostaw oraz warunki gwarancji i rękojmi. 

 

Zgodnie z Umową wykonawczą w przypadku niewywiązania się przez Emitenta z postanowienia niniejszej 

umowy tj. nie odebrania Zamówienia, WĘGLOKOKS będzie mógł obciążyć Emitenta karą umowną 

w wysokości 1.000.000 zł. W przypadku gdy szkoda poniesiona przez WEGLOKOKS przekroczyłaby ustaloną 

karę umowną WĘGLOKOKS może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych. 

 

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

 

Jako kryterium uznania łącznej wartości ww. zamówień za znaczące Emitent przyjął 10% kapitałów 

własnych Emitenta. 

 

 



 

 

 
  
 
 
 

 rok założenia 1874 
 

 
       Rury stalowe 

                    Kształtowniki zamknięte 

                                                   Powłoki izolacyjne 

 

 

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 

2016-02-29 Wiceprezes Zarządu Krzysztof Kasprzycki 

2016-02-29 Prokurent Barbara Sterkowicz 

 


