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

Raport bieżący nr: 46/2007
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Skrócona nazwa emitenta: Ferrum S.A.
Temat: Warunkowa rejestracja w KDPW praw do akcji oraz akcji serii E
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie ‐ informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Działając zgodnie z § 34 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informa‐
cji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd Spółki Ferrum S.A. (Emi‐
tent) informuje, iż w dniu 24 października 2007 r. Emitent powziął informację o podjęciu przez Zarząd Krajowego Depo‐
zytu Papierów Wartościowych S.A. uchwały z dnia 22 października 2007 r. w sprawie rejestracji praw do akcji oraz akcji
serii E, o następującej treści:
§1
1. Na podstawie § 2 ust.1 i 4 oraz § 40 ust. 2 i 4a Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, po
rozpatrzeniu wniosku spółki "FERRUM" S.A., Zarząd Krajowego Depozytu postanowił zarejestrować w Krajowym
Depozycie Papierów Wartościowych:
1/ 12.271.626 (dwanaście milionów dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset dwadzieścia sześć) praw do
akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki "FERRUM" S.A. o wartości nominalnej 3,09 zł (trzy złote dziewięć gro‐
szy) każda, emitowanych na podstawie Uchwały Nr Vl/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tej spółki z
dnia 10 maja 2007 r. w sprawie emisji akcji z prawem poboru, oraz oznaczyć je kodem PLFERUM00063, pod wa‐
runkiem dojścia do skutku emisji tych akcji i dokonania ich przydziału, z zastrzeżeniem ust 2;
2/ 12.271.626 (dwanaście milionów dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset dwadzieścia sześć) akcji zwy‐
kłych na okaziciela serii E spółki "FERRUM" S.A o wartości nominalnej 3,09 zł (trzy złote dziewięć groszy) każda,
emitowanych na podstawie Uchwały Nr VI/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tej spółki ż dnia 10 maja
2007 r. w sprawie emisji akcji z prawem poboru, oraz oznaczyć je kodem PLFERUM00014, pod warunkiem wpi‐
sania do rejestru przedsiębiorców podwyższenia kapitału zakładowego tej spółki dokonanego w drodze emisji
tych akcji oraz pod warunkiem podjęcia decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na tym samym rynku regu‐
lowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje tej spółki oznaczone kodem PLFERUM00014, przez spółkę
prowadzącą ten rynek regulowany, z zastrzeżeniem ust. 3;
2. Zarejestrowanie wskazanych w ust. 1 pkt. 1 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki "FERRUM" S.A. w
Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych nastąpi w terminie dwóch dni od dnia złożenia przez tę spółkę w
Krajowym Depozycie dokumentów potwierdzających dokonanie przydziału i dojście emisji akcji serii E do skutku.
3. Zarejestrowanie wskazanych w ust. 1 pkt. 2 akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki "FERRUM" S.A. w Krajo‐
wym Depozycie Papierów Wartościowych nastąpi w terminie dwóch dni od dnia złożenia przez tę spółkę w Kra‐
jowym Depozycie dokumentów potwierdzających dokonanie wpisu podwyższenia kapitału zakładowego w dro‐
dze emisji tych akcji w rejestrze przedsiębiorców, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w decyzji spółki

prowadzącej rynek regulowany, o którym mowa w ust. 1. pkt. 2, jako dzień wprowadzenia tych akcji do obrotu
na tym rynku regulowanym.
§2
Informacje o zarejestrowaniu praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E pod kodem PLFERUM00063 oraz o liczbie praw
do akcji oznaczonych tym kodem, a także o zamknięciu kont prowadzonych dla tych praw do akcji, zarejestrowaniu akcji
zwykłych na okaziciela serii E pod kodem PLFERUM00014 oraz o liczbie akcji oznaczonych tym kodem po dokonaniu
rejestracji, zostaną przekazane w formie komunikatów Krajowego Depozytu.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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