
 

 

Raport bieżący nr: 2/2011 

 

Data sporządzenia: 2011-01-05 

 

Skrócona nazwa emitenta: ʺFERRUMʺ S.A. 

 

Temat:   Terminy publikowania raportów okresowych w 2011 roku 

 

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

 

Treść raportu: 

 

Zarząd ʺFERRUM” S.A. („Emitent”, „Spółka”) zgodnie z brzmieniem § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra 

Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […] (dalej 

„Rozporządzenie”) informuje o terminach przekazywania przez Spółkę do wiadomości publicznej 

raportów okresowych w 2011 roku: 

Raport roczny (R) : 

rok obrotowy 2010 termin publikacji w dniu 21 marca 2011 r. 

 

Skonsolidowany raport roczny (RS) : 

rok obrotowy 2010 termin publikacji w dniu 21 marca 2011 r. 

Rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne (QSr) zawierające skrócone jednostkowe sprawozdania 

finansowe: 

I kwartał 2011  termin publikacji w dniu 16 maja 2011 r. 

III kwartał 2011 termin publikacji w dniu 14 listopada 2011 r. 

Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny (PSr) zawierający skrócony raport jednostkowy: 

I półrocze 2011 termin publikacji w dniu 31 sierpnia 2011 r. 

Działając zgodnie z § 102 ust. 1 oraz § 101 ust. 2 Rozporządzenia, Spółka nie będzie przekazywała 

skonsolidowanego raportu kwartalnego (QSr) za IV kwartał 2010 roku oraz II kwartał 2011 roku. Emitent 

informuje także, że zgodnie z § 83 ust. 1 i 3 Rozporządzenia w 2011 roku Spółka zamierza kontynuować 

praktykę przekazywania rozszerzonych skonsolidowanych raportów kwartalnych zawierających 

kwartalną informację finansową oraz skonsolidowanego rozszerzonego raportu półrocznego 

zawierającego skrócone półroczne sprawozdanie finansowe. 

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 

 

Data Stanowisko / Funkcja Imię i nazwisko 

2011-01-05 Prezes Zarządu Grzegorz Szymczyk 

2011-01-05 Prokurent Marek Królik 

 

 Rury stalowe: 
-zgrzewane ze szwem wzdłużnym Ø 114,3÷ 406,4 

-spawane ze szwem spiralnym Ø 273,0÷1016,0 

-spawane ze szwem wzdłużnym Ø 559,0÷ 2020,0 

 

 

 

 

Kształtowniki zamknięte: 
- ze szwem wykonane na zimno 

- kwadratowe: 90x90 - 300x300 

- prostokątne: 100x80 – 320x200 

 
 

Powłoki izolacyjne: 
- zewnętrzne typu 3LPE, 3LPP 

- wewnętrzne cementowe 

- wewnętrzne i zewnętrzne epoksydowe 


