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Raport bieżący nr:  180/2012 

Data sporządzenia:  2012-11-15 

Skrócona nazwa emitenta:  FERRUM S.A. 

Temat:  Przyjęcie do realizacji przez spółkę zależną FERRUM S.A. zamówień o znacznej wartości  
od Alstom Power Systems S.A. 
  

Podstawa prawna:   Art. 56 ust 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie ‐ informacje bieżące i okresowe. 

Treść raportu: 

Zarząd ”FERRUM” S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 15 listopada 2012 r. spółka zależna – Zakład Konstrukcji 
Spawanych FERRUM S.A. otrzymała oraz przyjęła do realizacji dwa zamówienia złożone przez spółkę Alstom 
Power Systems S.A. Francja, których przedmiotem jest wykonanie konstrukcji stalowych dla branży 
energetycznej. Wartość zamówień wynosi łącznie 3.821 tys. euro co po przeliczeniu wg średniego kursu NBP na 
dzień przekazania raportu bieżącego odpowiada kwocie ok. 15,9 mln zł i przekracza równowartość 10% 
kapitałów własnych Emitenta. 

Termin realizacji pierwszego zamówienia na kwotę 1.910,5 tys. euro przypada na miesiąc listopad 2013 roku, 
kolejnego zamówienia na kwotę 1.910,5 tys. euro przypada na kwiecień 2015 roku. Wartość przedmiotowych 
zamówień odpowiada 65,7% łącznej sprzedaży osiągniętej przez ZKS FERRUM S.A. w 2011 roku, co pozwala 
liczyć na kontynuację pozytywnego trendu w segmencie konstrukcji spawanych w Grupie Kapitałowej FERRUM 
(narastająco na koniec III kwartału odnotowano w tym segmencie wzrost sprzedaży o 49,6 % w porównaniu do 
analogicznego okresu roku poprzedniego). 
 
W zamówieniach przewidziane są kary umowne za opóźnienia w realizacji w wysokości 1% wartości 
zamówienia za każdy tydzień zwłoki w okresie pierwszych czterech tygodni. Za każdy następny tydzień zwłoki 
wysokość ewentualnych kar wynosić będzie 1,5% wartości zamówienia. Wartość kar umownych z tytułu 
opóźnień nie może przekroczyć 15% przyjętego do realizacji przez ZKS FERRUM S.A. zamówienia.  

Pozostałe warunki Zamówień nie odbiegają od warunków stosowanych dla tego typu transakcji.  

Jako kryterium uznania łącznej wartości zamówień za znaczące Emitent przyjął 10% kapitałów własnych 
Emitenta. 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie 
informacji bieżących i okresowych […]. 

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 

Data Stanowisko/Funkcja Imię i Nazwisko 

2012-11-15 Wiceprezes Zarządu Jarosław Zuzelski 

2012-11-15 Prokurent Marek Królik 
 


