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Raport bieżący nr:  37/2019 

 

Data:    2019-09-12 

 

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 12 września 2019 r. z Izostal S.A. 

[Izostal] umowy sprzedaży na rzecz Izostal rur spiralnie spawanych o wartości netto ok. 8,7 mln EUR, co 

stanowi równowartość ok. 37,8 mln zł netto według kursu NBP z dnia jej podpisania [Umowa]. Jednocześnie 

na postawie Umowy Spółka zobowiązała się do zakupu od Izostal wsadu do produkcji rur stalowych 

objętych Umową o wartości netto ok. 8,6 mln EUR, co stanowi równowartość ok. 37,3 mln zł netto według 

kursu NBP z dnia jej podpisania. 

 

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

zarówno transakcje kosztowe jak i przychodowe, w okresie od dnia 18 kwietnia 2019 r. tj. od dnia publikacji 

raportu bieżącego nr 13/2019, wyniosła ok. 76,7 mln zł. 

 

Sprzedaż rur na rzecz Izostal na podstawie Umowy realizowana będzie w terminie od wrzesień 2019 roku 

do stycznia 2020 roku. 

 

Umowa przewiduje możliwość naliczania kar umownych m.in. z tytułu dziennych opóźnień w dostarczaniu 

rur, jak również w przypadku rozwiązania Umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po 

stronie Spółki. Łączna wartość kar umownych została ograniczona do wysokości 5% wartości 

wynagrodzenia umownego ze sprzedaży netto. Jednocześnie strony ustaliły, że jeżeli ewentualna kara 

umowna naliczana w ramach Umowy nie pokrywa poniesionej szkody lub przyczyna szkody nie jest 

uwzględniona w zapisie o karach umownych, strony mogą dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych 

Kodeksu Cywilnego.  

 

Umowa przewiduje 39 miesięczną gwarancję jakości na rury stalowe. 

 

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

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

 

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 

Data Stanowisko / funkcja Imię i nazwisko 

2019-09-12 Prezes Zarządu Krzysztof Kasprzycki 

2019-09-12 Wiceprezes Zarządu Łukasz Warczyk 
 


