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Raport bieżący nr:  50/2016 

 

Data:    2016-05-09 

 

Skrócona nazwa emitenta: FERRUM S.A. 

 

Temat:  Zawarcie z Izostal S.A. umowy na dostawę rur stalowych 

 

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

 

Treść raportu: 

 

Zarząd FERRUM S.A. (dalej: Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 9 maja 2016 r. zawarł z Izostal S.A. (dalej: 

Izostal) umowę na dostawę przez Emitenta na rzecz Izostal rur stalowych spiralnie spawanych o łącznej 

wartości wynoszącej ok. 7,5 mln EUR netto, co po przeliczeniu wg średniego kursu NBP z dnia jej zawarcia 

stanowi równowartość ok. 33, 3 mln zł netto (Wynagrodzenie). 

Zgodnie z zapisami Umowy Emitent dostarczy całą partie rur w terminie najpóźniej do dnia 10 stycznia 2017 

roku. Jednocześnie Strony postanowiły, że na dostarczone rury Spółka udzieli gwarancji na okres 36 miesięcy. 

Umowa zawiera postanowienia dotyczące kar umownych z tytułu jej niewykonania lub nienależytego 

wykonania w przypadku wystąpienia opóźnień w realizacji Umowy przez Spółką, jak również w przypadku 

opóźnień w naprawie rur w wysokości 0,2% kwoty Wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki. Ponadto 

w przypadku rozwiązania Umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Emitenta, Spółka 

zobowiązana będzie do zapłaty kary umownej w wysokości 10% Wynagrodzenia. Jednocześnie łączna wartość 

kar umownych nie może jednak przekroczyć 10% Wynagrodzenia. Izostal ma przy tym prawo zatrzymać 

odpowiednią część należnego Spółce wynagrodzenia na poczet zabezpieczenia należnych kar umownych, przy 

czym może zwrócić zatrzymaną część wynagrodzenia po przedstawieniu przez Emitenta gwarancji 

ubezpieczeniowej lub bankowej zapłaty kar umownych o zaakceptowanej wcześniej przez Izostal treści, a także 

ma prawo potrącać naliczone kary umowne z wynagrodzenia należnego Spółce.  W przypadku, gdy kara 

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

umownych, Strony mogą dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych. 

Jako kryterium uznania Umowy za znaczącą Emitent przyjął 10% wartość skonsolidowanych przychodów ze 

sprzedaży Grupy Kapitałowej FERRUM za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych. 

Szczegółowa 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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