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Raport bieżący nr:  81/2016 

 

Data:    2016-12-16 

 

Skrócona nazwa emitenta: FERRUM S.A. 

 

Temat:  Informacja nt. obrotów z Izostal S.A. 

 

Podstawa prawna:  Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne 

 

Treść raportu: 

Zarząd FERRUM S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w związku z przyjęciem w dniu 16 grudnia 2016 r. do 

realizacji kolejnego zamówienia na rzecz Izostal S.A. (Izostal) przez Emitenta, łączna wartość obrotów 

realizowanych bezumownie pomiędzy FERRUM a Izostal w okresie od dnia 15 marca 2016 r. tj. od dnia publikacji 

poprzedniego raportu bieżącego dotyczącego tej kategorii obrotów realizowanych z Izostal wyniosła 

ok. 36,7 mln zł netto. 

 

Zamówieniem o najwyższej wartości było zamówienie przyjęte do realizacji w dniu 16 grudnia 2016 r. na 

sprzedaż przez Emitenta na rzecz Izostal rur o wartości ok. 4,05 mln EUR netto, co stanowi równowartość ok. 

17,9 mln zł netto według kursu NBP z dnia przyjęcia do realizacji ww. zamówienia (Zamówienie). Zamówienie 

będzie realizowane w IV kwartale 2016 r. oraz w I kwartale 2017 r. W pozostałym zakresie warunki realizacji 

Zamówienia nie odbiegają od standardowych warunków stosowanych dla tego typu zamówień jak również 

samoistnie nie przewidują możliwości naliczenia kar umownych. Jednocześnie intencją stron jest uzgodnienie 

w formie umownej warunków współpracy w obszarze, którego dotyczy zamówienie co może wpłynąć na zmianę 

ogólnych warunków realizacji tego zamówienia (w szczególności w zakresie ewentualnej odpowiedzialności 

stron). W przypadku wprowadzenia istotnych zmian do ogólnych warunków realizacji zamówienia Emitent 

przekaże informację nt. tych zmian w trybie kolejnego raportu bieżącego. 

 

Emitent wyjaśnia, iż na wskazaną powyżej łączną wartość zamówień realizowanych z Izostal składają się 

zarówno transakcje kosztowe jak i przychodowe. Ponadto Emitent informuje, iż wskazana powyżej wartość 

obrotów nie uwzględnia obrotów z tytułu realizacji umowy zawartej pomiędzy Emitentem a Izostal z dnia 9 maja 

2016 r. na dostawę przez Emitenta na rzecz Izostal rur stalowych spiralnie spawanych. 

 

 

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 
 

Data Stanowisko / funkcja Imię i nazwisko 

2016-12-16 Wiceprezes Zarządu Włodzimierz Kasztalski 

2016-12-16 Prokurent Jakub Podsiadło 
 


