
 

 

Raport bieżący nr: 16/2011 

Data sporządzenia: 2011-03-03 

Skrócona nazwa emitenta: ʺFERRUMʺ S.A. 

Temat:  Przekroczenie wartości wzajemnych obrotów realizowanych pomiędzy ʺFERRUMʺ S.A. 

a STEEL TUBES Sp. z o.o. 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. (ʺEmitentʺ) informuje, iż w dniu 3 marca 2011 r. otrzymał potwierdzenie przyjęcia 

do realizacji kolejnego zamówienia („Zamówienie”) złożonego przez Emitenta do firmy STEEL TUBES 

Sp. z o.o. („STEEL TUBES”) na dostawy rur czarnych. W związku z powyższym łączna wartość 

wzajemnych obrotów (zamówień na sprzedaż i dostawy rur czarnych i izolowanych), realizowanych 

pomiędzy Emitentem a STEEL TUBES w okresie ostatnich dwunastu miesięcy wyniosła 

ok. 16,9 mln zł netto. 

W omawianym okresie największym zamówieniem jest potwierdzone do realizacji przez STEELTUBES 

w dniu dzisiejszym zamówienie Emitenta o wartości 0,9 mln EURO, co po przeliczeniu wg średniego 

kursu NBP na dzień przekazania niniejszego raportu bieżącego odpowiada kwocie ok. 3,5 mln zł. 

Termin realizacji zamówienia, o którym mowa powyżej przypada na miesiące marzec - kwiecień 2011 r. 

Zamówienie to podobnie jak pozostałe zamówienia z Dostawcą, nie reguluje kwestii odszkodowań oraz 

kar umownych. Pozostałe warunki zrealizowanego zamówienia nie odbiegają od warunków stosowanych 

dla tego typu transakcji. 

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

pomiędzy Emitentem a STEEL TUBES składają się zamówienia w zakresie sprzedaży przez Emitenta dla 

STEEL TUBES rur czarnych i izolowanych. Łączna wartość zamówień dotyczących sprzedaży rur 

przyjętych przez Emitenta do realizacji na rzecz STEEL TUBES Sp. z o.o. wyniosła w okresie ostatnich 

dwunastu miesięcy 2,1 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 […]. 

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 

 

Data Stanowisko / Funkcja Imię i nazwisko 

2011-03-03 Prezes Zarządu Grzegorz Szymczyk 

2011-03-03 Wiceprezes Zarządu Tadeusz Kaszowski 

 

 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 



 
 


