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: Zawiadomienie spółki "B.S.K. Return" S.A. o zmianie stanu posiadania papierów wartościowych Ferrum S.A.
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie ‐ nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Ferrum S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 31 października 2007 r. otrzymał zawiadomienie o zmianie stanu po‐
siadania papierów wartościowych "Ferrum" S.A. przekazane przez akcjonariusza "B.S.K. Return" S.A.. o następującej
treści:
"Działając w imieniu Spółki BSK Return S.A. z siedzibą w Zawierciu (następcy prawnego "B.S.K. Return" Sp. z o.o. z siedzi‐
bą w Zawierciu), na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumen‐
tów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184 póz. 1539) zawiada‐
miamy o tym, iż według stanu na dzień 29 października 2007r. posiadamy 2.824.480 sztuk akcji FERRUM S.A., co stanowi
23,02 % udziału w kapitale, 2.824.480 głosów z akcji co stanowi 23,02 % udziału w ogólnej liczbie głosów.
W związku z emisją akcji Serii E Ferrum S.A. zarząd w/w spółki ustalił, że przysługuje nam 2.824.480 praw poboru w/w
akcji.
Ponadto w dniach od 22 do 26 października 2007r. spółka nabyła dodatkowych 765.729 praw poboru w ramach emisji
akcji Serii E Ferrum S.A., w tym w dniu 24 października 2007r. liczba nabytych praw poboru przekroczyła liczbę 490.864
(2% udziału w kapitale i 490.864 głosów z akcji co stanowiłoby 2 % udziału w ogólnej liczbie głosów) oraz próg 25 %
ogólnej liczby głosów w spółce publicznej, o którym mowa w art. 69 ust. 1 pkt 1 cytowanej ustawy.
W związku z powyższym na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 tiret a) w związku z art. 87 ust. pkt 1 tiret b) cyto‐
wanej ustawy i w związku z powyższym oświadczając iż zdarzenia przewidziane w/w przepisami wystąpiły w dniu 24
października 2007r., informujemy, iż po podwyższeniu kapitału zakładowego spółki Ferrum S.A. będziemy posiadać
6.414.689 sztuk akcji FERRUM S.A., co stanowić będzie 26,14 % udziału w kapitale, 6.414.689 głosów z akcji Ferrum S.A.
co stanowić będzie 26,14 % udziału w ogólnej liczbie głosów."
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