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Raport bieżący nr:  13/2019 

 

Data:    2019-04-18 

 

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 o zawarciu w dniu 18 kwietnia 2019 r. z Izostal S.A. 

(Izostal) pakietu umów w zakresie wzajemnych obrotów pomiędzy Spółką a Izostalem, na który składa się: 

 pięć umów sprzedaży przez Emitenta rur stalowych do Izostalu o łącznej wartości netto ok. 35,8 mln euro 

co stanowi równowartość ok. 153 mln zł netto według kursu NBP z dnia podpisania umów (łącznie jako 

Umowy Sprzedaży), 

 umowa zakupu przez Spółkę od Izostalu rur stalowych z izolacją o wartości netto ok. 3,1 mln euro co 

stanowi równowartość ok. 13,3 mln zł netto według kursu NBP z dnia podpisania umów (Umowa 

Zakupu). 

 

Umowy Sprzedaży realizowane będą w okresie od kwietnia 2019 do lipca 2020. 

 

Jednocześnie Umowy Sprzedaży zobowiązują Spółkę do zakupu od Izostalu wsadu do produkcji rur 

stalowych objętych tymi umowami oraz taśmy gorącowalcowanej o łącznej wartości ok. 32,6 mln euro, co 

stanowi równowartość ok. 139,5 mln zł netto według kursu NBP z dnia podpisania umów. 

 

W związku z powyższym łączna wartość umów realizowanych przez Spółkę z Izostalem na którą składają się 

zarówno transakcje kosztowe jak i przychodowe, w okresie od dnia 7 września 2018 r. tj. od dnia publikacji 

raportu bieżącego nr 53/2018 wyniosła ok. 331,9 mln zł.  

 

Największym zamówieniem przyjętym do realizacji  ww. okresie stanowi jedna z umów podpisanych 

w ramach Umów Sprzedaży, której przedmiotem jest sprzedaż przez Spółkę do Izostalu rur stalowych, 

o wartości ok. 11 mln euro, co stanowi równowartość ok. 47 mln zł netto według kursu NBP z dnia jej 

podpisania z terminem realizacji do końca lipca 2020 r. Wskazane powyżej zamówienie jak również 

pozostałe Umowy Sprzedaży przewidują możliwość naliczania kar umownych z tytułu dziennych opóźnień 

w ich realizacji jak również w przypadku ich rozwiązania z przyczyn leżących po stronie Spółki. Łączna 

wartość kar umownych została ograniczona do wysokości 10% wartości wynagrodzenia umownego każdej 

z umów netto. Jednocześnie strony ustaliły, że jeżeli ewentualne kary umowne naliczane w ramach Umów 

Sprzedaży nie pokrywają poniesionej szkody lub przyczyna szkody nie jest uwzględniona w zapisie o karach 

umownych strony mogą dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego. 

 

Z kolei Umowa Zakupu przewiduje możliwość naliczania kar umownych z tytułu dziennych opóźnień w ich 

realizacji jak również w przypadku ich rozwiązania z przyczyn leżących po stronie firmy Izostal. Łączna 

wartość kar umownych została ograniczona do wysokości 10% wartości wynagrodzenia netto. Jednocześnie 

strony ustaliły, że jeżeli ewentualne kary umowne naliczane w ramach Umowy Zakupu nie pokrywają 
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poniesionej szkody lub przyczyna szkody nie jest uwzględniona w zapisie o karach umownych strony mogą 

dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego. 

 

W pozostałym zakresie warunki zamówień (kosztowych jak i przychodowych) realizowanych pomiędzy 

Spółką a Izostalem nie odbiegają od standardowych warunków stosowanych dla tego typu zamówień. 

 

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 

 

Data Stanowisko / funkcja Imię i nazwisko 

2019-04-18 Prezes Zarządu Krzysztof Kasprzycki 

2019-04-18 Wiceprezes Zarządu Łukasz Warczyk 

 


