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: 53/2007
Data sporządzenia: 2007‐11‐13
Skrócona nazwa emitenta: Ferrum S.A.
Temat: Wyniki subskrypcji akcji serii E
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie ‐ informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Ferrum S.A. podaje do wiadomości informacje dotyczące zakończenia subskrypcji 12.271.626 akcji zwykłych na
okaziciela serii E Spółki, których emisja została przeprowadzona na podstawie uchwały ZWZ Ferrum S.A. Nr VI/2007 z
dnia 10 maja 2007r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 18 października 2007 roku. Zapisy
podstawowe i dodatkowe na akcje serii E były przyjmowane w dniach od 18 do 31 października 2007 roku. Zakończenie
subskrypcji nastąpiło w dniu 31 października 2007 roku.
2. Data przydziału akcji: 12 listopada 2007 roku.
3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją: 12.271.626 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
4. Stopa redukcji zapisów na akcje: Stopa redukcji przydziałów na akcje serii E, na które zostały złożone zapisy dodatko‐
we wyniosła 99,42%.
5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji:
a) w ramach zapisów podstawowych złożono zapisy na 11.372.083 akcji serii E,
b) w ramach zapisów dodatkowych złożono zapisy na 156.070.182 akcji serii E.
6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach subskrypcji :12.271.626 akcji serii E.
7. Cena, po jakiej były obejmowane akcje serii E wynosiła 3,12PLN.
8. Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje serii E :
zapisy podstawowe:
zapisy dodatkowe:

3.402,
487,

9. Liczba osób, którym przydzielono akcje serii E w ramach przeprowadzonej subskrypcji: ‐ nie dotyczy,
emisja była skierowana do dotychczasowych akcjonariuszy w ramach wykonywania prawa poboru.
10. Akcje serii E nie zostały objęte przez subemitentów (nie zawarto umów o subemisję).
11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji: 38.287.473,12 zł.
12.Łączna wysokość kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji do dnia 13 listopada 2007 roku wyniosła 486 tys.
zł w tym:

a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: 236 tys. zł.
b) wynagrodzenia subemitentów – nie dotyczy.
c) sporządzenie prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 250 tys. zł.
d) promocji oferty: 0 zł.
Koszty emisji zmniejszą kapitał zapasowy Spółki do wysokości nadwyżki wartości emisji nad wartością nominalną akcji,
natomiast pozostałą ich część Spółka zaliczy do kosztów finansowych.
13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji na dzień 13 listopada 2007 roku przypadający na jednostkę papieru warto‐
ściowego objętego subskrypcją wyniósł: 0,0396 zł
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