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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Temat: Zawarcie przez podmiot zależny znaczącej umowy ze spółką Alstom Power Turbomachines S.A.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie ‐ informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Działając zgodnie z §5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji
bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Rozporządzenie) Zarząd Ferrum
S.A. (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od podmiotu zależnego od Emitenta ‐ Zakładu Konstrukcji Spa‐
wanych Ferrum Sp. z o.o. (ZKS Ferrum) informację, o zawarciu w dniu 18 października 2007 r. pomiędzy ZKS Ferrum, a
spółką Alstom Power Turbomachines S.A. z siedzibą we Francji (Zamawiający). umowy, której przedmiotem jest wyko‐
nanie przez ZKS Ferrum korpusów wewnętrznych i dyfuzorów o łącznej wartości 4 296 720 EURO.
Zgodnie z treścią Umowy poszczególne elementy zamówienia wykonane zostaną pomiędzy 1 lipca 2008 r., a 5 maja
2009 r. Wyroby dostarczane będą w oparciu o tryb FCA, zgodnie z którym ZKS Ferrum zobligowany jest dokonać zała‐
dunku na środki transportu dostarczone przez Zamawiającego.
Zamawiający wpłaci na rzecz ZKS Ferrum zaliczkę w wysokości 20% wartości kontraktu po uprzednim ustanowieniu przez
ZKS Ferrum gwarancji bankowej. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy, Zamawiający zostanie ob‐
ciążony wszystkimi poniesionymi przez wykonawcę i udokumentowanymi kosztami.
Umowa nie zawiera zastrzeżeń warunku ani terminu oraz nie przewiduje kar umownych, o których mowa w §9 pkt 5
Rozporządzenia.
Kryterium uznania kontraktu za umowę o znacznej wartości stanowi przekroczenie progu 10% kapitałów własnych Emi‐
tenta.
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