
 

 

Raport bieżący nr: 129/2011 

Data sporządzenia: 2011‐12‐12 

Skrócona nazwa emitenta: FERRUM S.A. 

Temat:  Zawarcie z Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A., umowy o współpracy 
w zakresie udzielania gwarancji ubezpieczeniowych  

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

Treść raportu: 

Zarząd  ”FERRUM”  S.A.  (Emitent)  informuje,  iż  w  dniu  12  grudnia  2011r.  pomiędzy  Emitentem  a  Sopockim 
Towarzystwem  Ubezpieczeń  Ergo  Hestia  S.A.,  z  siedzibą  w  Sopocie  (Gwarant)  zawarta  została  umowa  
o współpracy w zakresie udzielania gwarancji ubezpieczeniowych w  ramach przyznanego  limitu gwarancyjnego 
(Umowa).  

Na  podstawie  Umowy  oraz  Ogólnych  Warunków  Umów  o  Gwarancje  Ubezpieczeniowe  Gwarant  deklaruje  
się wystawiać na pisemne wnioski Emitenta gwarancje ubezpieczeniowe następujących rodzajów:  

1) gwarancje zapłaty wadium z okresem obowiązywania nie dłuższym niż 12 miesięcy, 
2) gwarancje należytego wykonania umowy z okresem obowiązywania nie dłuższym niż 48 miesięcy,  
3) gwarancje należytego usunięcia wad i usterek z okresem obowiązywania nie dłuższym niż 60 miesięcy. 

W  przypadku  gwarancji  należytego  wykonania  umowy  i  należytego  usunięcia  wad  i  usterek  wystawianych 
jednocześnie  i  dotyczących  tej  samej  umowy,  suma  okresów  obowiązywania wskazanych w  tych  gwarancjach  
nie może być dłuższa niż 72 miesięcy. 

Łączna  suma  gwarancyjna  z  tytułu  wszystkich  gwarancji,  wystawianych  na  podstawie  Umowy,  nie  może 
przekroczyć kwoty 30 000 000 zł, przy czym limit gwarancyjny ma charakter odnawialny. 

Gwarant zastrzega sobie prawo do zaprzestania udzielania gwarancji w przypadku, gdy: 

‐ w ocenie Gwaranta ulegnie pogorszeniu sytuacja  finansowa Emitenta  lub wystąpią  inne okoliczności, które  
w ocenie Gwaranta zwiększą ryzyko związane z udzielonymi Emitentowi gwarancjami, 

‐ Emitent nie będzie wywiązywał się z obowiązków wynikających z Umowy, 
‐ otrzyma roszczenie o wypłatę z jakiejkolwiek gwarancji wystawionej na wniosek Emitenta. 

Z  dniem  dokonania  wypłaty  świadczenia  pieniężnego  z  tytułu  udzielonej  gwarancji,  Gwarantowi  przysługuje  
w  stosunku  do  Emitenta  roszczenie  o  zwrot  wypłaconego  świadczenia,  powiększonego  o  poniesione  przez 
Gwaranta  koszty  związane  z  jego  wypłatą  wraz  z  odsetkami  w  wysokości  ustawowej  liczonymi  od  dnia 
następnego  po  dniu  wypłaty  świadczenia  lub  poniesienia  kosztów.  Emitent  zobowiązuje  się  nieodwołalnie  
i bezwarunkowo do zapłaty kwoty roszczenia, o której mowa powyżej.  

Zgodnie  z  treścią Umowy Gwarant nie ponosi odpowiedzialności  za  zasadność  i prawidłowość naliczania  kwot 
żądanych  przez  Beneficjentów  gwarancji  udzielonych  na  podstawie  umów  o  gwarancje  ubezpieczeniowe 
zawartych  w  wykonaniu  Umowy,  a  odpowiedzialność  Emitenta  w  zakresie  zwrotu  kwot  wypłaconych  przez 
Gwaranta  z  tytułu  tych  gwarancji  zachodzi  bez  względu  na  zasadność  i  prawidłowość  wzajemnych  roszczeń 
Emitenta  i  Beneficjentów  gwarancji.  Jednocześnie  Emitent  poniesie  wszelkie  skutki  finansowe,  jakie  mogą 
wyniknąć dla Gwaranta, w związku z udzieleniem gwarancji.  

Dla  zabezpieczenia  ewentualnych  roszczeń  Gwaranta  wynikających  z  tytułu  udzielonych  gwarancji,  Emitent 
podpisał  dziesięć  weksli  własnych  in  blanco  wraz  z  deklaracją  wekslową.  Jednocześnie  Emitent  ustanowi  
na  żądanie Gwaranta dodatkowe  zabezpieczenia,  jeżeli wartość ustanowionych na dany moment  zabezpieczeń 
uległaby zmniejszeniu lub sytuacja finansowa Emitenta, w ocenie Gwaranta, uległa znacznemu pogorszeniu. 

  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 



 
Umowa  została  zawarta  na  czas  nieokreślony  z  możliwością  jej  rozwiązania  przez  każdą  ze  Stron  poprzez 
wypowiedzenie  z  zachowaniem  14‐dniowego  okresu  wypowiedzenia,  przy  czym  na  warunkach  określonych  
w  Umowie  m.in.  w  sytuacji,  gdy  Emitent  nie  ustanowi  ww.  zabezpieczeń  oraz  w  przypadku  niezapłacenia  
przez  Emitenta  kwoty  roszczenia  o  zwrot  wypłaconego  świadczenia  Umowa  może  zostać  wypowiedziana  
przez Gwaranta ze skutkiem natychmiastowym. 

Kryterium uznania powyższej Umowy za znaczącą jest wartość 10% kapitałów własnych Emitenta.  

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenie Ministra Finansów dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji 
bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (…).  

 
 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 

Data  Stanowisko/Funkcja  Imię i Nazwisko 

2011‐12‐12  Wiceprezes Zarządu Jarosław Zuzelski

2011‐12‐12  Prokurent  Marek Królik
 


