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: Zbycie akcji emitenta przez znaczącego akcjonariusza
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie ‐ nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd "Ferrum" S.A. informuje, iż w dniu 19 lutego 2007 r. powziął wiadomość, że Alchemia SA w wyniku transakcji na
Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie dnia 09.02.2007 r. (data rozliczenia transakcji 12.02.2007 r.) zbyła
800.000 sztuk akcji spółki "Ferrum" S.A.
Przed zmianą tj. 08.02.2007 Alchemia SA posiadała 1.227.000 akcji spółki "Ferrum" S.A. co stanowiło 9,99% udziału w
kapitale zakładowym, posiadane akcje dawały 1.227.000 głosów na walnym zgromadzeniu "Ferrum" S.A., co stanowiło
9,99% ogólnej liczby głosów na WZ.
Na dzień dzisiejszy (faks datowany 16.02.2007 r.) Alchemia SA jest posiadaczem 427.000 szt akcji "Ferrum" S.A. co sta‐
nowi 3,47% udziału w kapitale zakładowym. Posiadane akcje dają 427.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu emitenta,
co stanowi 3,47% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.
Zarząd "Ferrum" S.A. informuje również, że Pan Roman Karkosik, na podstawie informacji uzyskanej dnia 16 lutego 2007
roku od spółki od siebie zależnej zawiadomił, iż dnia 9 lutego 2007 roku (rozliczenie transakcji dnia 12 lutego 2007 roku)
spółka od niego zależna zbyła 800.000 sztuk akcji spółki "Ferrum" S.A.
Przed zmianą tj. na dzień 08.02.2007 akcjonariusz posiadał bezpośrednio i pośrednio 1.323.500 sztuk akcji spółki "Fer‐
rum" S.A. co stanowiło 10,78% udziału w kapitale zakładowym, posiadane akcje dawały 1.323.800 głosów na walnym
zgromadzeniu "Ferrum" S.A., co stanowiło 10,78% ogólnej liczby głosów na WZ.
Na dzień dzisiejszy (faks datowany 16.02.2007 r.) akcjonariusz jest posiadaczem wraz z podmiotem zależnym spółką
Alchemia SA 468.471 sztuk akcji "Ferrum" S.A., co stanowi 3,817% udziału w kapitale zakładowym.
Posiadane akcje dają 468.471 głosów na Walnym Zgromadzeniu emitenta, co stanowi 3,817% ogólnej liczby głosów na
Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz poinformował, że w dalszym ciągu jest zainteresowany zwiększaniem udziału w
ogólnej liczbie głosów w spółce.
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