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Raport bieżący nr:   92/2012 

Data sporządzenia:   2012‐05‐23 

Skrócona nazwa emitenta:   FERRUM S.A. 

Temat:   Wyznaczenie  daty  rozpoczęcia  skupu  akcji  własnych  oraz  informacja  nt.  warunków 
programu skupu. 

Podstawa prawna:     Art. 56 ust 1 pkt. 1 Ustawy o ofercie ‐ informacje poufne. 

Treść raportu: 

Zarząd  ”FERRUM” S.A.  (Emitent,  Spółka)  informuje,  iż  działając  na  podstawie  art.  12  ust.  12.1  Statutu  Spółki 
”FERRUM” S.A.  oraz  realizując  postanowienia  uchwały  nr  21/2012  Zwyczajnego  Walnego  Zgromadzenia 
”FERRUM” S.A.  z dnia 9 maja 2012  r. w  sprawie wyrażenia  zgody Zarządowi Spółki do nabywania akcji własnych 
Spółki  ”FERRUM”  S.A. w  celu  ich  umorzenia  lub  dalszej  odsprzedaży  (Uchwała),  podjął w  dniu  23 maja  2012 r. 
uchwałę w  sprawie  rozpoczęcia  skupu  akcji własnych  Spółki,  której  integralną  częścią  jest  Program  Skupu  Akcji 
Własnych  ”FERRUM” S.A.  dotyczący  nabywania  nie więcej  niż  20 %  akcji własnych  Spółki w  celu  ich  umorzenia 
lub dalszej odsprzedaży (Program). 

Skup  akcji  własnych  rozpocznie  się  z  dniem  24  maja  2012  r.  i  odbywać  się  będzie  w  trybie  i  na  warunkach 
określonych w Uchwale, której treść przekazana została do wiadomości publicznej raportem bieżącym nr 88/2012 
z dnia 9 maja 2012 r. oraz przyjętym przez Zarząd Programie.  

Realizacja skupu akcji będzie pozostawać w zgodzie z obowiązującymi regulacjami prawa polskiego oraz prawa Unii 
Europejskiej, w tym Rozporządzenia Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r. wykonującego dyrektywę 
2003/6/WE  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  w  odniesieniu  do  zwolnień  dla  programów  odkupu  i stabilizacji 
instrumentów finansowych (Rozporządzenie 2273/2003). 

Cel Programu  

Program  został  uchwalony  w  celu  umożliwienia  nabywania  akcji  własnych  w  celu  ich  umorzenia  lub  dalszej 
odsprzedaży na warunkach przewidzianych w Uchwale  i Rozporządzeniu 2273/2003. W ocenie Spółki obecna cena 
akcji  Spółki  znacząco  odbiega  od  ich  realnej  wartości.  Podjęcie  przez  Spółkę  skupu  akcji  własnych  pozwoli 
na poprawienie  płynności,  co  w  konsekwencji  umożliwi  niektórym  akcjonariuszom  Spółki  sprzedaż  posiadanych 
przez nich akcji. 

Szczegółowe zasady Programu 

1.  Spółka  rozpocznie  realizację  Programu  począwszy  od  dnia  24  maja  2012  r.  Realizacja  Programu  zakończy 
się nie później niż do 9 maja 2017 r. Zarząd kierując się  interesem Spółki, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej, 
może  zakończyć  nabywanie  akcji  własnych  w  ramach  Programu  przed  9 maja  2017 r.  lub przed  wyczerpaniem 
środków przeznaczonych na nabywanie akcji własnych. Po zakończeniu Programu, Zarząd Spółki przekaże stosowną 
informację o zakończeniu Programu w formie raportu bieżącego. 
2.  Program będzie  realizowany  zgodnie  z przepisami Rozporządzenia 2273/2003 oraz przepisami Kodeksu  spółek 
handlowych oraz zgodnie z postanowieniami Uchwały. 
3.  Programem  objęte  są  akcje  Spółki  dopuszczone  do  obrotu  na  rynku  podstawowym  Giełdy  Papierów 
Wartościowych w Warszawie S. A. 
4.  Skup akcji własnych podjęty na podstawie Programu będzie realizowany za pośrednictwem domu maklerskiego 
ING Securities S. A. 
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5.  Łączna wartość nominalna nabytych akcji własnych nie może być wyższa niż 20% kapitału zakładowego Spółki, 
przy uwzględnieniu wartości nominalnej pozostałych akcji własnych, które nie zostały zbyte przez Spółkę. 
6.  W celu realizacji Programu utworzono z kwoty, o której mowa w art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych kapitał 
rezerwowy w wysokości 19.850.845,16 zł. 
7.  Akcje własne mogą być nabywane także w ramach transakcji pakietowych. 

Cena i inne warunki nabywania akcji własnych 

1.  Cena,  za  którą  Spółka będzie nabywać  akcje własne nie może być wartością wyższą  spośród  ceny ostatniego 
niezależnego  obrotu  i  najwyższej,  bieżącej  i  niezależnej  oferty  kupna  w transakcjach  zawieranych  na  sesjach 
giełdowych Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S. A. oraz niższa niż jeden grosz. 
2.  W  ciągu  jednej  sesji giełdowej Spółka nie może nabyć więcej niż 25%  średniego dziennego wolumenu obrotu 
ustalonego w  oparciu  o  średni  dzienny wolumen  obrotu w  ciągu  ostatnich  20  dni  poprzedzających  każdy  dzień 
nabycia.  W  przypadku  wyjątkowo  niskiego  dziennego  wolumenu  obrotu  akcjami  Spółki,  Spółka  będzie  mogła 
przekroczyć wskazany próg 25%. W takim przypadku Spółka będzie mogła nabywać nie więcej niż 50%  średniego 
dziennego  wolumenu  obrotu  akcjami  Spółki  w  ciągu  ostatnich  20  dni  poprzedzających  każdy  dzień  nabycia. 
Zwiększenie  ilości nabywanych akcji własnych wymaga uprzedniego zawiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego 
oraz podania tej informacji do wiadomości publicznej w drodze raportu bieżącego. 

Obowiązki informacyjne Zarządu Spółki 

Zgodnie z postanowieniami Programu Zarząd Spółki przekazywał będzie do publicznej wiadomości m.in. następujące 
informacje: 
a)  za  każdy  dzień  realizacji  Programu  –  ilość  nabytych w  ramach  Programu w  danym  dniu  akcji własnych wraz 
ze średnią ceną ich nabycia, 
b)  po zakończeniu  realizacji Programu –  ilość nabytych w  ramach Programu akcji własnych wraz ze  średnią cenę 
ich nabycia. Przekazanie tych informacji nastąpi po zakończeniu Programu. 

Ponadto  Spółka  publikowała  będzie  szczegółowe  informacje  nt.  transakcji,  o  których mowa  odpowiednio w § 12 
rozporządzenia Ministra  Finansów  z  dnia  19  lutego  2009  r.  w  sprawie  informacji  bieżących  i  okresowych  (…) 
oraz w art. 4 ust. 4 ww. Rozporządzenia KE. 

Obowiązki po zakończeniu Programu 

Po zakończeniu Programu Zarząd Spółki podejmie decyzje co do umorzenia nabytych akcji własnych bądź o dalszej 
ich odsprzedaży. W przypadku podjęcia decyzji o umorzeniu akcji własnych, Zarząd zwoła w ciągu kolejnych 60 dni 
Walne Zgromadzenie w celu podjęcia odpowiednich uchwał. 

 
Pozostałe warunki  skupu  określone  zostały w  przywołanej  powyżej  Uchwale  nr  21/2012  Zwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia ”FERRUM” S.A. z dnia 9 maja 2012  roku, której  treść przekazana została do wiadomości publicznej 
raportem bieżącym nr 88/2012 z dnia 9 maja 2012 r.  

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 

Data  Stanowisko/Funkcja  Imię i Nazwisko 

2012‐05‐23  Prezes Zarządu Grzegorz Szymczyk

2012‐05‐23  Wiceprezes Zarządu Jarosław Zuzelski
 


