
 

 

 

Raport bieżący nr: 08/2011 

 

Data sporządzenia: 2011-02-04 

 

Skrócona nazwa emitenta: ʺFERRUMʺ S.A. 

 

Temat: Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie udziału w ogólnej liczby głosów 

w ʺFERRUMʺ S.A. 

 

Podstawa prawna:  Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji 

 

Treść raportu: 

 

Zarząd ʺFERRUMʺ S.A. informuje, iż w dniu 4 lutego 2011 r. otrzymał na podstawie art. 69 ustawy 

z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej […] zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie 

głosów w ʺFERRUMʺ S.A. przekazane przez IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 

z siedzibą w Warszawie („Zawiadamiający”), o następującej treści: 

„Niniejszym, IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, 

ul. Waliców 11, 00-851 Warszawa, na podstawie przepisów art. 69 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 

2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych 

do zorganizowanego systemy obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 181, poz. 1539, ze zm., 

dalej ,,Ustawa”), informuje, że w wyniku zbycia przez fundusz TOTAL Fundusz Inwestycyjny 

Zamknięty zarządzany przez IPOPEMA TFI w dniu 31 stycznia 2011 r. akcji spółki pod firmą 

ʺFERRUMʺ Spółka Akcyjna (,,Spółka") z siedzibą w Katowicach, udział funduszy inwestycyjnych 

zarządzanych przez IPOPEMA TFI w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki 

zmniejszył się poniżej progu 5%. 

Przed w/w zbyciem akcji Spółki, fundusze inwestycyjne zarządzane przez IPOPEMA TFI posiadały 

1.600.000 akcji Spółki, co dawało 1.600.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki i stanowiło 

6,52% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki oraz 6,52 % kapitału zakładowego 

Spółki. 

Po w/w transakcji, fundusze inwestycyjne zarządzane przez IPOPEMA TFI posiadają łącznie 

900.000 akcji Spółki, co daje 900.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki i stanowi 3,67% 

kapitału zakładowego Spółki oraz 3,67 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.” 

 

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 

 

Data Stanowisko / Funkcja Imię i nazwisko 

2011-02-04 Prezes Zarządu Grzegorz Szymczyk 

2011-02-04 Wiceprezes Zarządu Tadeusz Kaszowski 

 

 

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

-spawane ze szwem spiralnym Ø 273,0÷1022,0 

-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 

  


