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Raport bieżący nr:  53/2018 
 

Data:    2018-09-06 
 

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 dniu 6 września 2018 r. Spółka przyjęła do realizacji 

pakiet zamówień dotyczących zarówno sprzedaży przez Spółkę na rzecz Izostal S.A. (Izostal) rur oraz 

zakupu przez Spółkę od Izostal taśmy o łącznej wartości ok. 24,9 mln EUR, co stanowi łącznie równowartość 

ok. 107,7 mln zł netto według kursu NBP z dnia przyjęcia do realizacji ww. zamówień.  

 

Największym zamówieniem przyjętym do realizacji w dniu dzisiejszym było zamówienie dotyczące 

sprzedaży przez Spółkę na rzecz Izostal rur spiralnie spawanych o wartości ok. 10,4 mln EUR, co stanowi 

równowartość ok. 44,9 mln zł netto według kursu NBP z dnia przyjęcia do realizacji tego zamówienia 

(Zamówienie). Zamówienie będzie realizowane w okresie do połowy marca 2019 r. Na produkty objęte 

Zamówieniem Spółka udzieli gwarancji na okres 36 miesięcy. Zamówienie przewiduje możliwość naliczania 

kar umownych m.in. z tytułu opóźnień w jego realizacji jak również w przypadku rozwiązania umowy 

z przyczyn leżących po stronie Spółki. Łączna wartość  kar umownych została jednak ograniczona do 

wysokości 10% wartości Zamówienia. Jednocześnie ewentualna zapłata kar umownych nie wyłącza 

możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. Pozostałe warunki realizacji Zamówienia nie 

odbiegają od standardowych warunków stosowanych dla tego typu zamówień. 

 

Jednocześnie Spółka informuje, że w związku z przyjęciem do realizacji ww. zamówień, łączna wartość 

zamówień pomiędzy FERRUM a Izostal w okresie od dnia 26 stycznia 2018 r. tj. od dnia publikacji 

poprzedniego raportu bieżącego wyniosła ok. 126,1 mln zł netto. Zamówieniem o najwyższej wartości było 

opisane powyżej Zamówienie.  

    

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

zarówno transakcje kosztowe jak i przychodowe.  

 

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 

 

Data Stanowisko / funkcja Imię i nazwisko 

2018-09-06 Prezes Zarządu Krzysztof Kasprzycki 

2018-09-06 Wiceprezes Zarządu Honorata Szlachetka 
 


