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: 57/2007
Data sporządzenia: 2007‐11‐16
Skrócona nazwa emitenta: Ferrum S.A.
Temat: Informacja o transakcjach osób mających dostęp do do informacji poufnych
Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie ‐ informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji
poufnych
Treść raportu:
Zarząd Ferrum S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 16 listopada 2007r. otrzymał w trybie art.160 ust 1 pkt. 1 Ustawy o
obrocie instrumentami finansowymi zawiadomienie od Pana Sławomira Bajora pełniącego funkcję Sekretarza Rady Nad‐
zorczej Emitenta.
Zawiadomienie dotyczyło przekazania informacji :
1) iż w dniu 12 listopada 2007 r. w wyniku złożenia zapisu na akcje serii E Emitenta w wykonaniu prawa poboru i doko‐
nania przydziału akcji przez Emitenta, Pan Sławomir Bajor objął 3.054 akcji zwykłych na okaziciela serii E w cenie 3,12 zł
za akcję;
2) iż w dniu 12 listopada 2007 r. w wyniku złożenia zapisu na akcje serii E Emitenta w wykonaniu prawa poboru i doko‐
nania przydziału akcji przez Emitenta, BSK Return S.A..‐ podmiot blisko z nim związany ‐ objął 3.637.793 akcji zwykłych
na okaziciela serii E w cenie 3,12 zł za akcję;
3) iż w dniu 12 listopada 2007 r. w wyniku złożenia zapisu na akcje serii E Emitenta w wykonaniu prawa poboru i doko‐
nania przydziału akcji przez Emitenta, Wtórmet‐Recycling Sp. z o.o. ‐ podmiot blisko z nim związany ‐ objął 143.879 akcji
zwykłych na okaziciela serii E w cenie 3,12 zł za akcję;
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