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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Skrócona nazwa emitenta: Ferrum S.A.
Temat: Rejestracja jednostkowych praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii E.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie ‐ informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki "Ferrum" S.A. informuje, że w dniu 12 czerwca 2007 r. otrzymał informację dotyczącą podjęcia przez Za‐
rząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. uchwały Nr 420 z dnia 12 czerwca 2007 r. następującej treści:
"§ 1
1. Na podstawie § 40 ust. 2 w zw. z § 2 ust. 1 i 4 oraz w zw. z § 83 ust. 1 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów War‐
tościowych, po rozpatrzeniu wniosku spółki FERRUM S.A., Zarząd Krajowego Depozytu postanawia zarejestrować w dniu
20 czerwca 2007 r. w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych 12.271.626 (dwanaście milionów dwieście siedem‐
dziesiąt jeden tysięcy sześćset dwadzieścia sześć) jednostkowych praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki
FERRUM S.A. o wartości nominalnej 3,09 zł (trzy złote i dziewięć groszy) każda, emitowanych na podstawie uchwały Nr
VI/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z dnia 10 maja 2007 r. w sprawie emisji akcji serii E z pra‐
wem poboru i nadać im kod PLFERUM00048, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. W razie nie nastąpienia wszystkich przesłanek dematerializacji jednostkowych praw poboru, o których mowa w ust. 1,
w dniu 20 czerwca 2007 roku Krajowy Depozyt dokona czynności rejestracyjnych mających na celu wyłącznie wykonanie
obsługi realizacji praw pierwszeństwa do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki FERRUM S.A., przysługujących
akcjonariuszom tej spółki.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
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