
 

 

Raport bieżący nr: 5/2011 

Data sporządzenia: 2011-01-25 

Skrócona nazwa emitenta: ʺFERRUMʺ S.A. 

Temat:  Przekroczenie wartości dostaw rur realizowanych przez ʺFERRUMʺ S.A. dla 

Izostal S.A. progu 10% kapitałów własnych ʺFERRUMʺ S.A. 

 

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

 

Treść raportu: 

 

Zarząd ʺFERRUMʺ S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 24 stycznia 2011 r. Emitent 

potwierdził oraz przyjął do realizacji  kolejne zamówienie spółki Izostal S.A. z siedzibą 

w Zawadzkiem („Kupujący”, „Izostal”) na dostawę przez Emitenta rur czarnych, w związku z czym 

łączna wartość zamówień i umów zrealizowanych pomiędzy Emitentem a Kupującym w okresie 

ostatnich dwunastu miesięcy wyniosła ok. 20,1 mln zł netto. 

W omawianym okresie umową o największej wartości była umowa na dostawę rur czarnych, 

zawarta w dniu 9 sierpnia 2010 r. o wartości netto ok. 1,4 mln EURO, co po przeliczeniu 

wg średniego kursu NBP z dnia zawarcia umowy wyniosło 5,4 mln zł („Umowa”). 

Termin realizacji Umowy przypadał na miesiąc sierpień 2010 r. Umowa została wykonana 

w terminie. 

Umowa przewidywała kary umowne za niedotrzymanie terminów dostawy w wysokości 

odpowiednio 0,5 % ceny netto odpowiednio opóźnionej w dostawie/nieodebranej partii towaru 

za każdy pełny dzień zwłoki, łącznie nie więcej niż 8% wartości Umowy. Dodatkowo Umowa 

przewidywała karę umowną za zwłokę w przekazaniu Emitentowi protokołu odbioru 

w wysokości 0,5% ceny netto partii towaru, której dotyczy protokół odbioru za każdy dzień 

zwłoki, łącznie nie więcej niż 8% wartości Umowy. Zgodnie z zapisami Umowy strona odstępująca 

od umowy z przyczyn leżących po jej stronie, zobowiązana była zapłacić drugiej stronie Umowy 

karę umowną w wysokości 25 % ceny wynagrodzenia umownego określonego w Umowie. 

Ponadto Emitent zobowiązany był do zapłacenia Kupującemu kary umownej za zwłokę 

w usunięciu wad z przyczyn leżących po jego stronie w wysokości 1% ceny dostawy uznanej za 

wadliwie wykonanej, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wady, 

łącznie nie więcej niż 8 % wartości Umowy. 

Niezależnie od kar umownych Strony mogły dochodzić odszkodowania uzupełniającego – 

do wysokości poniesionej szkody, na zasadach ogólnych. Emitent informuje, że w związku 

z prawidłową realizacją Umowy nie nastąpiło naliczenie przez żadną ze stron kar umownych. 

 

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegały od standardowych warunków stosowanych dla tego 

typu umów. 

  

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 



 
Jednocześnie Spółka informuje, iż na wskazaną powyżej łączną wartość obrotów realizowanych 

pomiędzy Emitentem a Izostal składają się zamówienia w zakresie wykonywania przez Izostal S.A. 

na rzecz Emitenta usług izolacji rur. Łączna wartość zamówień dotyczących izolacji rur przyjętych 

przez Izostal do realizacji na rzecz ʺFERRUMʺ S.A. wyniosła w okresie ostatnich dwunastu 

miesięcy 1,4 mln zł netto. 

Jako kryterium uznania łącznej wartości umów i zamówień za znaczące Emitent przyjął 10% 

kapitałów własnych Emitenta. 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. 

w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów 

wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami 

prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.). 

 

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 

 

Data Stanowisko / Funkcja Imię i nazwisko 

2011-01-25 Prezes Zarządu Grzegorz Szymczyk 

2011-01-25 Wiceprezes Zarządu Tadeusz Kaszowski 

 


