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Raport bieżący nr:  26/2017 K 

 

Data:    2017-05-16 

 

Skrócona nazwa emitenta: FERRUM S.A. 

 

Temat: Korekta raportu bieżącego dotyczącego informacji nt. przelewu wierzytelności 

dokonanej przez instytucję finansującą 

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

 

Treść raportu: 

 

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 26/2017 z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie przelewu wierzytelności 

dokonanej przez CC94 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (Fundusz CC94) na rzecz 

Distressed Assets Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, Zarząd FERRUM S.A. (Spółka, 

Emitent) działając zgodnie z § 6 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych 

przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (…), niniejszym informuje o dokonaniu korekty 

ww. raportu poprzez doprecyzowanie zapisu, iż przelew, o którym mowa w przywołanym raporcie 

bieżącym dotyczył 50% wierzytelności posiadanych przez Fundusz CC94. 

Było:  

„Zgodnie z treścią otrzymanego oświadczenia ww. podmioty poinformowały Emitenta, iż w wykonaniu 

przyrzeczonej umowy sprzedaży wierzytelności z dnia 10 lutego 2017 roku, z dniem 4 maja 2017 roku 

wierzytelności posiadane przez CC94 względem Spółki zostały przelane przez CC94 na DA, zaś DA wstąpił 

w prawa i obowiązki CC94 wynikające z ugody, o której mowa w raporcie bieżącym nr 84/2015 z 23 grudnia 

2015 r. (oraz kolejnych raportach bieżących) w odniesieniu do wierzytelności przysługujących dotychczas 

CC94.” 

Powinno być: 

„Zgodnie z treścią otrzymanego oświadczenia ww. podmioty poinformowały Emitenta, iż w wykonaniu 

przyrzeczonej umowy sprzedaży wierzytelności z dnia 10 lutego 2017 roku, z dniem 4 maja 2017 roku 50% 

wierzytelności posiadanych przez CC94 względem Spółki zostało przelanych przez CC94 na DA, zaś DA 

wstąpił w prawa i obowiązki CC94 wynikające z ugody, o której mowa w raporcie bieżącym nr 84/2015 

z 23 grudnia 2015 r. (oraz kolejnych raportach bieżących) w odniesieniu do 50% wierzytelności 

przysługujących dotychczas CC94. Pozostałe wierzytelności CC94 nie objęte ww. umową sprzedaży 

przysługiwać będą dalej CC94.” 

Poniżej Emitent przekazuje pełną treść skorygowanego raportu: 

„Zarząd FERRUM S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 10 maja 2017 r. do Spółki wpłynęło od  CC94 

Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie (CC94) oraz Distressed  
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Assets Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie (DA) wspólne 

oświadczenie dotyczące przelewu na rzecz DA wierzytelności posiadanej przez CC94 względem Spółki. 

Zgodnie z treścią otrzymanego oświadczenia ww. podmioty poinformowały Emitenta, iż w wykonaniu 

przyrzeczonej umowy sprzedaży wierzytelności z dnia 10 lutego 2017 roku, z dniem 4 maja 2017 roku 50% 

wierzytelności posiadanych przez CC94 względem Spółki zostało przelanych przez CC94 na DA, zaś DA 

wstąpił w prawa i obowiązki CC94 wynikające z ugody, o której mowa w raporcie bieżącym nr 84/2015 

z 23 grudnia 2015 r. (oraz kolejnych raportach bieżących) w odniesieniu do 50% wierzytelności 

przysługujących dotychczas CC94. Pozostałe wierzytelności CC94 nie objęte ww. umową sprzedaży 

przysługiwać będą dalej CC94.”  

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 

 

Data Stanowisko / funkcja Imię i nazwisko 

2017-05-16 Prezes Zarządu Krzysztof Kasprzycki 

2017-05-16 Wiceprezes Zarządu Grzegorz Kowalik 

 

 


