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: 60/2007
Data sporządzenia: 2007‐11‐21
Skrócona nazwa emitenta: Ferrum S.A.
Temat: Wprowadzenie praw do akcji serii E do obrotu na GPW i ustalenie daty pierwszego notowania.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie ‐ informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Na podstawie § 34 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez
emitentów papierów wartościowych Zarząd Ferrum S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 21 listopada 2007r. otrzymał
wiadomość o podjęciu w dniu 21 listopada 2007 r. przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
uchwały nr 930/2007 w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na rynku podstawowym praw do akcji zwykłych
na okaziciela serii E spółki FERRUM S.A. o następującej treści:
"§1
Na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy oraz § 1 ust. 4 Rozdziału VII Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego
Zarząd Giełdy postanawia:
1) wprowadzić z dniem 23 listopada 2007 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 12.271.626
(dwanaście milionów dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset dwadzieścia sześć) praw do akcji zwykłych na okazi‐
ciela serii E spółki FERRUM S.A., o wartości nominalnej 3,09 zł (trzy złote dziewięć groszy) każda, oznaczonych przez Kra‐
jowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLFERUM00063",
2) notować prawa do akcji spółki FERRUM S.A. w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "FERRUM‐PDA" i
oznaczeniem "FERA".
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
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