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Raport bieżący nr:  6/2018 

 

Data:    2018-02-27 

 

Skrócona nazwa emitenta: FERRUM S.A. 

 

Temat:    Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w FERRUM S.A. 

 

Podstawa prawna:  Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji 

 

Treść raportu: 

 

Działając zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 

finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Ustawa), Zarząd FERRUM S.A. 

(Spółka) informuje, że w dniu 27 lutego 2018 r. do Spółki wpłynęło od ArcelorMittal Poland S.A., ArcelorMittal 

Flat Carbon S.A. oraz ArcelorMittal S.A., sporządzone w trybie art. 69 Ustawy, zawiadomienie o zbyciu akcji Spółki, 

którego treść Emitent przekazuje poniżej: 

„Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 

instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2016 r., 

poz. 1639, z późn. zm.) (dalej „Ustawa o ofercie") ArcelorMittal Poland S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej 

w Polsce (dalej "AM Poland"), ArcelorMittal Fiat Carbon Europę S.A. z siedzibą w Luksemburgu (dalej "AM FCE") 

oraz ArcelorMittal S.A. z siedzibą w Luksemburgu (dalej „AM S.A.") niniejszym zawiadamiają o zbyciu akcji spółki 

Ferrum S.A. z siedzibą w Katowicach, ulica Porcelanowa 11, 40-246 Katowice (dalej „Ferrum"). 

ArcelorMittal Fiat Carbon Europe S.A. 

W dniu 22 lutego 2018 r., w wyniku zawarcia na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie transakcji 

pakietowych, AM FCE zbyła wszystkie posiadane akcje Ferrum w liczbie 2 624 045. Przed dokonaniem 

powyższych transakcji AM FCE posiadała akcje Ferrum w liczbie 2 624 045, co stanowiło około 10,69% kapitału 

zakładowego Ferrum, uprawniających do 2 624 045 głosów na walnym zgromadzeniu Ferrum, co stanowiło 

około 10,69% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Ferrum. Po dokonaniu wskazanych wyżej 

transakcji i ich rozliczeniu na dzień 27 lutego 2018 r. AM FCE nie posiada żadnych akcji Ferrum. AM FCE nie 

posiada podmiotów zależnych, które posiadają akcje Ferrum ani nie zawarła umowy, której przedmiotem byłoby 

przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji Ferrum. 

ArcelorMittal Poland S.A. 

W dniu 22, 23 i 26 lutego 2018 r. AM Poland zawarła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 

transakcje pakietowe, w wyniku których AM Poland zbyła 3 122 687 akcji Ferrum. Przed dokonaniem 

powyższych transakcji AM Poland posiadała akcje Ferrum w liczbie 3 122 687, co stanowiło około 12,72% 

kapitału zakładowego Ferrum, uprawniających do 3 122 687 głosów na walnym zgromadzeniu Ferrum, co 

stanowiło około 12,72% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Ferrum. Po dokonaniu wskazanych 

wyżej transakcji i ich rozliczeniu na dzień 27 lutego 2018 r. AM Poland nie posiada żadnych akcji Ferrum. 

AM Poland nie posiada podmiotów zależnych, które posiadają akcje Ferrum ani nie zawarła umowy, której 

przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji Ferrum. 

ArcelorMittal S.A. 

AM Poland i AM FCE są spółkami zależnymi od AM S.A., która jest spółką holdingową dla grupy kapitałowej 

ArcelorMittal. Przed dokonaniem powyższej transakcji AM S.A. pośrednio posiadała akcje Ferrum w liczbie 

5 746 732 akcji, co stanowiło około 23,41% kapitału zakładowego Ferrum, uprawniających do 5 746 732 głosów 
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na walnym zgromadzeniu Ferrum, co stanowiło około 23,41% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu 

Ferrum. Po dokonaniu transakcji zbycia przez AM Poland i AM FCE akcji Ferrum na dzień 27 lutego 2018 r. 

AM S.A. nie posiada pośrednio ani bezpośrednio żadnych akcji Ferrum.” 

 

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 

 

Data Stanowisko / funkcja Imię i nazwisko 

2018-02-27 Prezes Zarządu Krzysztof Kasprzycki 

2018-02-27 Wiceprezes Zarządu Grzegorz Kowalik 

 


