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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Treść raportu:
Zgodnie z par.5 ust.1 pkt.3 oraz w związku z par.2 ust.2 zd. ostatnie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 paź‐
dziernika 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościo‐
wych (Rozporządzenie) Zarząd Ferrum S.A. ( Zarząd/Emitent) informuje, iż na skutek dokonania w dniu 5 lipca 2007r.
ponownego oszacowania wartości umowy ramowej z dnia 13 grudnia 2006r. , jaką Emitent zawarł ze spółką prawa duń‐
skiego Logstor A/S z siedzibą w Logstor Dania, umowa ta spełnia obecnie kryterium znaczącej umowy przyjęte w oparciu
o przekroczenie 10% wartości kapitałów własnych Emitenta. Zgodnie z aktualnymi założeniami szacunkowa roczna war‐
tość umowy może wynieść ok.46 mln zł.
Przedmiotem umowy jest dostawa przez Emitenta rur zgrzewanych przeznaczonych dla segmentu ciepłownictwa.
Ponadto, czyniąc zadość wymogom par.3 ust.2 Rozporządzenia, Zarząd Emitenta informuje, iż na odmienną wysokość
oszacowania wartości umowy ramowej miały również specyficzne warunki umowy ramowej.
Zgodnie z zapisem umowy zastrzeżone w umowie ceny obowiązywały do dnia 30 marca 2007r. Po upływie powyższego
okresu każda ze stron może domagać się zmiany cen, przy czym do ich zmiany może dojść jedynie na podstawie zgodne‐
go porozumienia stron. W razie braku porozumienia w tym zakresie kontrakt przestaje obowiązywać. Ponadto, jeśli ceny
nie zostaną zmienione do końca lutego 2007r., to obowiązywać będą przez cały II kwartał roku 2007r. Baza dostawy to
FCA Ferrum Katowice. Jeśli Emitent uchybi zaakceptowanemu przez siebie terminowi dostawy i Logstor poniesie z tego
powodu koszty dodatkowe, Emitent będzie zobowiązany do ich pokrycia.
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