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Raport bieżący nr:  4/2017 

 

Data:    2017-01-24 

 

Skrócona nazwa emitenta: FERRUM S.A. 

 

Temat:  Informacja nt. zamówień realizowanych pomiędzy FERRUM S.A. a Grupą CZH 

S.A. 

 

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

 

Treść raportu: 

 

Zarząd FERRUM S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w związku z potwierdzeniem w dniu 24 stycznia 

2017 r. przyjęcia do realizacji kolejnego zamówienia realizowanego na rzecz Emitenta przez Grupę CZH 

S.A. (CZH), w okresie od dnia 18 października 2016 r. (tj. od dnia, w którym Spółka przekazała raport 

bieżący nr 74/2016 w sprawie obrotów z CZH) wyniosła ok. 29,2 mln zł netto. Na ww. wartość obrotów 

składają się zamówienia kosztowe o łącznej wartości ok. 24,1 mln zł netto oraz jedno zamówienie 

przychodowe. 

 

Zamówieniem o najwyższej wartości było zamówienie zatwierdzone do realizacji w dniu 29 grudnia 

2016 r. na zakup przez Emitenta taśmy gorącowalcowanej o wartości 1,6 mln EUR netto, co stanowi 

równowartość ok. 7,2 mln zł netto według kursu NBP z dnia przyjęcia do realizacji ww. zamówienia 

(Zamówienie). 

 

Zamówienie, o którym mowa powyżej zostało przyjęte do realizacji w ramach umowy o współpracy 

handlowej, której przedmiotem jest określenie zasad współpracy w zakresie sprzedaży przez CZH na rzecz 

Emitenta wyrobów stalowych, o której Spółka informowała w raportach bieżących nr odpowiednio 

70/2014 z 23 grudnia 2014 r. oraz 79/2015 z 17 grudnia 2015 r. 

 

Transakcje sprzedaży w ramach ww. umowy o współpracy realizowane są na podstawie potwierdzonych 

do realizacji przez CZH indywidualnych zamówień składanych przez Emitenta określających ilość, 

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

 

Zamówienie nie reguluje kwestii odszkodowań oraz kar umownych, w tym zakresie mają zastosowanie 

ogólne warunki zawierania umów stosowane przez Emitenta i CZH. 

 

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