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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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 19 listopada 2007r. otrzymał na podstawie art. 69 ust. 1 Ustawy o
ofercie publicznej zawiadomienie o zmianie stanu posiadania papierów wartościowych "Ferrum" S.A. przekazane przez
akcjonariusza "B.S.K. Return" S.A.. o następującej treści:
"Działając na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instru‐
mentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Zarząd BSK Return zawiadamia,
iż według stanu posiadania sprzed dnia 12 listopada 2007r., w którym nastąpił przydział akcji spółki Ferrum S.A., spółka
zależna w 100% od B.S.K Return S.A., tj spółka Wtórmet‐Recycling Sp. z o.o., posiadała 1.000 sztuk akcji FERRUM S.A. (co
stanowiło 0,0081 % udziału w kapitale zakładowym) i 1.000 głosów z akcji Ferrum S.A. (co stanowiło 0,0081 % udziałów
w ogólnej liczbie głosów). Ponadto Zarząd BSK Return zawiadamia, iż na skutek złożenia zapisów (podstawowych i do‐
datkowych) oraz dokonaniu przez Zarząd Ferrum S.A. przydziału akcji oferowanych w emisji akcji serii E Ferrum S.A.,
spółka Wtórment‐Recycling Sp. z o.o. posiada 143.879 praw do akcji, co oznacza, że po zarejestrowaniu w sądzie pod‐
wyższenia kapitału zakładowego będzie posiadała łącznie 144.879 sztuk akcji Ferrum S.A. (co stanowić będzie 0,59 %
udziału w kapitale zakładowym) i 144.879 głosów z akcji Ferrum S.A. (co stanowić będzie 0,59 % udziałów w ogólnej
liczbie głosów).
Łącznie BSK Return S.A. wraz ze spółką Wtórmet‐Recycling Sp. z o.o. według stanu przed dniem 12 listopada 2007r. po‐
siadały 2.679.035 sztuk akcji FERRUM S.A. (co stanowiło 21,83 % udziału w kapitale zakładowym) i 2.679.035 głosów z
akcji Ferrum S.A. (co stanowiło 21,83 % udziałów w ogólnej liczbie głosów), Po przydziale akcji oferowanych w emisji
akcji serii E Ferrum S.A. (z zapisów podstawowych i dodatkowych) BSK Return posiada łącznie (bezpośrednio i pośred‐
nio) 3.781.672 praw do akcji, co oznacza, że po zarejestrowaniu w sądzie podwyższenia kapitału zakładowego Ferrum
S.A., będzie w bezpośrednio lub pośrednio w posiadaniu 6.460.707 sztuk akcji Ferrum S.A. (co stanowić będzie 26,32 %
udziału w kapitale zakładowym) i 6.460.707 głosów z akcji Ferrum S.A. (co stanowić będzie 26,32 % udziałów w ogólnej
liczbie głosów)."

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data

Stanowisko/Funkcja

Imię i Nazwisko

2007‐11‐19

Prezes Zarządu

Jan Waszczak

2007‐11‐19

Wiceprezes Zarządu

Tadeusz Kaszowski

