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
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Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie ‐ informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd "Ferrum" S.A. podaje do publicznej wiadomości życiorysy osób nadzorujących powołanych przez ZWZ "Ferrum"
S.A. w dniu 10 maja 2007 roku.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data

Stanowisko/Funkcja

Imię i Nazwisko

2007‐05‐11

Prezes Zarządu

Jan Waszczak

2007‐05‐11

Wiceprezes Zarządu

Tadeusz Kaszowski

Dariusz Czech – lat 39
Wykształcenie: magister ekonomii
•

•
•
•

1987 – 1992 Akademia Ekonomiczna im. K. Adamieckiego w Katowicach Wydział Handlu, Transportu i Usług –
specjalność spedycja międzynarodowa
– magister ekonomii;
2000 – 2001 Studia podyplomowe MBA – Szkoła Główna Administracji
i Zarządzania w Warszawie.
1993 Katowicka Szkoła Menadżerów, University Wisconsin Madison Rachunkowość i controling;
1997 Gdańska Fundacja Kształcenia Menadżerów – Współpraca z klientami Banku.

Funkcja powierzona w przedsiębiorstwie emitenta: Członek Rady Nadzorczej
Zajmowane wcześniej stanowiska:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

marzec 2007 – do nadal V – ce Prezes Zarządu „Huta Zabrze” S.A.;
2007 V – ce Prezes Zarządu „Bank Spółdzielczy” w Łazach;
2006 V – ce Prezes Zarządu „Buczek Automotive” w Sosnowcu;
2005 – 2007 Dyrektor Pionu Korporacji – Prokurent „Eurofaktor” S.A.
w Mysłowicach;
2003 – 2005 Ekspert – Kierownik Zespołu Projektowego „PKO BP” S.A. Oddział Regionalny / Regionalny Oddział
Korporacyjny w Katowicach;
2002 – 2003 Dyrektor Zarządzający „Eurofaktor” S.A. w Mysłowicach;
1999 – 2002 Dyrektor Oddziału – Prokurent Banku „Bank Współpracy Europejskiej” S.A. o/Katowice;
1997 – 1998 Dyrektor Regionalny „BIG Bank Gdański” S.A. Region w Katowicach;
1995 – 1999 Dyrektor Oddziału „BIG Bank Gdański” S.A. o / Częstochowa;
1995 – 1997 Kierownik Przedstawicielstwa w Częstochowie „BIG Bank” S.A.
w Warszawie;
1994 – 1995 Ekspert ds. Windykacji i Zarządu Mienia „BIG Bank” S.A.
o / Windykacji w Katowicach;
1991 – 1994 Praktykant, Stażysta, Inspektor, Z – ca Kierownika Zespołu Organizacyjno – Administracyjnego „BIG
Bank” S.A. o / Katowice.

Opis przebiegu pracy zawodowej:
•
•
•
•

marzec 2007 – do nadal V – ce Prezes Zarządu „Huta Zabrze” S.A.;
2007 V – ce Prezes Zarządu „Bank Spółdzielczy” w Łazach;
2006 V – ce Prezes Zarządu „Buczek Automotive” w Sosnowcu;
2005 – 2007 Dyrektor Pionu Korporacji – Prokurent „Eurofaktor” S.A.
w Mysłowicach.
Kierowanie Pionem Korporacyjnym spółki akcyjnej notowanej na GPW w Warszawie. Zarządzanie podstawową linią biz‐
nesową spółki, bezpośrednia współpraca z kluczowymi klientami firmy głównie z sektora energetyczno – paliwowego,
wydobywczego, ciepłowniczego, transportowego i grupy kapitałowej. Bezpośredni nadzór nad biurami sprzedaży,
umów, factoringu, ryzyka, operacji i rozliczeń oraz windykacji. Opracowanie i wdrożenie nowej strategii produktowej dla
linii corporate finance.

•

2003 – 2005 Ekspert – Kierownik Zespołu Projektowego „PKO BP” S.A. Oddział Regionalny / Regionalny Oddział
Korporacyjny w Katowicach.
Współpraca z Centralą Banku przy projekcie podziału sieci Banku na część korporacyjną i część detaliczną. Kierowanie
pracami zespołu projektowego w Centrali Banku w sprawie powołania firmy faktoringowej – stworzenie koncepcji funk‐
cjonowania i biznes planu.
• 2002 – 2003 Dyrektor Zarządzający „Eurofaktor” S.A. w Mysłowicach.
Bezpośrednia współpraca z instytucjami finansowymi, zbudowanie finansowania transakcji factoringowych na kwotę
ponad kilkuset milionów złotych. Zdobycie doświadczenia pozabankowego w zakresie oceny ryzyka przedsiębiorstw i
kontrahentów firmy. Przeprowadzenie postępowania restrukturyzacyjno – ugodowego w stosunku do dużego podmiotu
z branży stoczniowej, nadzorowanie windykacji Spółki.
• 1999 – 2002 Dyrektor Oddziału – Prokurent Banku „Bank Współpracy Europejskiej” S.A. o/Katowice.
Intensywny rozwój oddziału – pozyskanie nowych klientów, czterokrotne zwiększenie portfela kredytowego i trzykrotne
depozytowego. Zorganizowanie konsorcjum bankowego dla finansowania podmiotów branży energetycznej. Coroczne
uzyskiwanie ok. 150% dynamiki zysku netto. Uzyskanie wysokiej oceny pracy Oddziału w wyniku kompleksowej kontroli
GINB/ październik / listopad 2001/. Przeniesienie Oddziału do nowej siedziby w 2000 roku.
• 1997 – 1998 Dyrektor Regionalny „BIG Bank Gdański” S.A. Region w Katowicach
Zarządzanie siecią 12 placówek terenowych w regionie (oddziałów), przeprowadzenie procesu migracji klientów korpo‐
racyjnych, zwiększenie sprzedaży produktów depozytowych o 80%. Przeprowadzenie implementacji nowego systemu
informatycznego w regionie.
• 1995 – 1999 Dyrektor Oddziału „BIG Bank Gdański” S.A. o / Częstochowa
Opracowanie, wdrożenie i przeprowadzenie programu naprawczego oddziału, pozyskanie bazy lojalnych klientów, wy‐
pracowanie wysokiej pozycji oddziału na rynku, uzyskanie wysokiej oceny efektów pracy Oddziału w wyniku komplek‐
sowej kontroli GINB. W ramach różnych projektów Banku współpraca z jego kluczowymi klientami m.in. „PZU” S.A., „TP”
S.A. Zbudowanie 100% portfela kredytowego w sytuacji normalnej potwierdzonego kompleksową kontrolą GINB.
• 1995 – 1997 Kierownik Przedstawicielstwa w Częstochowie „BIG Bank” S.A.
w Warszawie;
• 1994 – 1995 Ekspert ds. Windykacji i Zarządu Mienia „BIG Bank” S.A.
o / Windykacji w Katowicach.
Efektywne zarządzanie zwindykowanymi nieruchomościami. Osiągnięcie wysokiej skuteczności windykacji należności.
Zbudowanie poprawnych i efektywnych kontaktów z dłużnikami.
• 1991 – 1994 Praktykant, Stażysta, Inspektor, Z – ca Kierownika Zespołu Organizacyjno – Administracyjnego „BIG
Bank” S.A. o / Katowice.

Nie prowadzi działalność konkurencyjnej w stosunku do emitenta.
Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spół‐
ki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

ANDRZEJ KRAWCZYK ‐ 68 lat
Funkcja powierzona w przedsiębiorstwie emitenta: Członek Rady Nadzorczej
Wykształcenie: 1961 Politechnika Śląska ‐ inżynier hutnik
1965 Akademia Górniczo‐Hutnicza
1956 Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe Katowice
Szkolenia dodatkowe: Studia Podyplomowe
Kurs kandydatów do Rady Nadzorczej
Uprawnienia: Rzeczoznawca SITPH
Specjalista zawodu I stopnia w zakresie metalurgii stali
Doświadczenie zawodowe:
Od 1992 nadal Prezes Zarządu firmy CTH "FOREM" Sp. z o.o.
Nadzór właścicielski na grupą stworzonych firm a w szczególności:
Ecosteel ‐ masowa produkcja stali zbrojeniowej i jej przetwórstwo, zdolność produkcyjna porównywalna do analogicznej
produkcji Huty Cedlera
Spawmet ‐produkcja elektrod spawalniczych wg standardów europejskich, druga pozycja w Polsce po ESSAB Polska
BOMIS S.A. ‐ produkcja elementów zbrojeń do betonów oraz handel wyrobami hutniczymi
NYSTAL S.A.‐ hurtowa sprzedaż stali oraz wyrobów i materiałów dla przemysłu hutniczego
Chrzanowskie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych – produkcja wyrobów ogniotrwałych dla hutnictwa, odlewnictwa i
przemysłu szklarskiego aktualnie w restrukturyzacji.
1990‐1992
1973‐1990
1964‐1973
1968‐1964

Kierownik delegatury Huty Ostrowiec
Główny Technolog Huty Kościuszko
Inspektor ds. stalowni w Zjednoczeniu Hutnictwa Żelaza i Stali
Huta Baildon – Inspektor ds. inwestycji.

Dodatkowe osiągnięcia
w pracy zawodowej: kilkanaście patentów w branży stalowniczej, wnioski racjonalizatorskie
nagrody:
nagrody Komitetu Nauki oraz Resortowe NOT‐u,
nagroda Trybuny i inne
Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności emitenta.
Emitent nie posiada informacji o uczestnictwie w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej
lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu i o tym
czy osoba ta figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

