
 

 

 
 

Raport bieżący nr:   76/2009  
Data sporządzenia:   2009‐08‐21 
Skrócona nazwa emitenta:   Ferrum S.A. 
 
Temat:   Uzupełnienie ogłoszenia w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ferrum S.A. na dzień 

10.09.2009r., poprzez rozszerzenie porządku obrad.  
 

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

Treść raportu: 
Działając na podstawie wniosku  złożonego w dniu 18.08.2009r. przez akcjonariusza BSK RETURN  S.A.  z 
siedzibą w Zawierciu – Zarząd „FERRUM” S.A. zgodnie z art.401 §1 Kodeksu spółek handlowych rozszerza 
dotychczasowy  porządek  obrad  NWZ  „FERRUM”  S.A.  poprzez  dopisanie  5‐ciu  kolejnych  spraw. 
Przedmiotowe sprawy zostały zamieszczone w punktach 14‐18 zaktualizowanego porządku obrad.  

Porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

2. Wybór  Przewodniczącego Zgromadzenia. 

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego  zdolności 
do podejmowania uchwał. 

4. Przyjęcie porządku obrad. 

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 

6. Wybór Komisji Wyborczej. 

7. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków. 

8. Podjęcie Uchwały w sprawie umorzenia akcji  Spółki. 

9. Podjęcie Uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki. 

10. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 

11. W przypadku nie podjęcia uchwał opisanych w pkt. 8‐10, podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia 
zgody Zarządowi Spółki do zbycia akcji własnych Spółki „FERRUM” S.A.  

12. Podjęcie  Uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  Zarządowi  Spółki  do  nabywania  
akcji własnych Spółki „FERRUM” S.A., w celu ich umorzenia lub dalszej odsprzedaży. 

13. Rozszerzenie  składu  Rady  Nadzorczej  VI  kadencji  do  6‐ciu  osób  i  powołanie  
nowego Członka Rady Nadzorczej. 

14.  Zmiana Statutu Spółki poprzez wprowadzenie do opisu przedmiotu działalności kolejnego rodzaju 
działalności zgodnie z PKD. 

15.  Zmiana Statutu  Spółki poprzez dostosowanie jego zapisów do zmienionych z  dniem 03 sierpnia 
2009r. przepisów Kodeksu spółek handlowych. 

  Rury stalowe: 
‐zgrzewane ze szwem wzdłużnym Ø 114,3÷ 406,4
‐spawane ze szwem spiralnym Ø 273,0÷1022,0 
‐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 



 

 
16.  Podjęcie uchwały w sprawie powołania 7 członka Rady Nadzorczej. 

 
17.  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  wniesienia  aportu  w  postaci  zorganizowanej  części  

przedsiębiorstwa do Zakładu Konstrukcji Spawanych Ferrum S.A. w Katowicach. 
 

18.  Dostosowanie  zapisów  Regulaminu  Walnego  Zgromadzenia  do  zmienionych 
z dniem 03 sierpnia 2009r. przepisów Kodeksu spółek handlowych wraz z przyjęciem jednolitego 
tekstu Regulaminu. 

 
19.  Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  „FERRUM”  S.A. 

 
Zarząd „FERRUM” S.A., wobec zamierzonych zmian Statutu Spółki, przedstawia dotychczas obowiązujące 
postanowienia Statutu Spółki, jak również treść projektowanych zmian: 
 

Do punktu 10 porządku obrad 

Dotychczasowe brzmienie: 

      8.1. Kapitał  zakładowy  Spółki   wynosi 75.838.648,68  złotych  (słownie:  siedemdziesiąt pięć milionów 
osiemset  trzydzieści  osiem  tysięcy  sześćset  czterdzieści  osiem    złotych  sześćdziesiąt  osiem  groszy) 
podzielony  jest  na  24.543.252  (słownie:  dwadzieścia  cztery  miliony  pięćset  czterdzieści  trzy  tysiące 
dwieście pięćdziesiąt dwie) akcje o wartości nominalnej 3,09 złotych (słownie: trzy złote dziewięć groszy) 
każda akcja, z czego 4.314.000 (słownie: cztery miliony trzysta czternaście tysięcy) akcji oznaczonych jest 
jako akcje serii A, 3.000.000 (słownie: trzy miliony) akcji jako akcje serii B,  3.074.433 (słownie: trzy miliony 
siedemdziesiąt cztery tysiące czterysta trzydzieści trzy)  akcji jako akcje serii C,10  1.883.193 (słownie: jeden 
milion osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt trzy) akcji  jako akcje D11   oraz 12.271.626 
(słownie: dwanaście milionów dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset dwadzieścia sześć) akcji jako 
akcje serii E.12 

 

Przyjąć  brzmienie: 

 „Kapitał  zakładowy  Spółki  wynosi  74.710.959,36  złotych  (słownie: 
siedemdziesiąt  cztery  miliony  siedemset  dziesięć  tysięcy  dziewięćset  pięćdziesiąt  dziewięć  złotych 
trzydzieści  sześć  groszy)  i  podzielony  jest  na  24.178.304  (słownie:  dwadzieścia  cztery  miliony  sto 
siedemdziesiąt  osiem  tysięcy  trzysta  cztery)  akcje    o wartości  nominalnej  3,09  złotych  (słownie:  trzy 
złote dziewięć groszy) każda akcja.” 

 
Do punktu 14 porządku obrad 

Dotychczasowe brzmienie Artykułu 7: 
Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest działalność gospodarcza w zakresie : 

1.  (24.20.Z) Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali 

2.  (25.50.Z) Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków  

3.  (25.61.Z) Obróbka metali i nakładanie powłok na metale  

4.  (25.99.Z) Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana 

5.  (22.2) Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych  

6.  (46.72.Z) Sprzedaż hurtowa metali i rud metali  



 

7.  (46.77.Z) Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu  

8.  (35.1) Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną 

9.  (35.30.Z) Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów 
klimatyzacyjnych  

10.  (35.2) Wytwarzanie paliw gazowych; dystrybucja i handel paliwami gazowymi w systemie 
sieciowym  

11.  (43.2) Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno‐kanalizacyjnych i pozostałych instalacji 
budowlanych  

12. . (77.39.Z) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie 
indziej niesklasyfikowane 

13. (33.17.Z) Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu  transportowego 

14. (33.12.Z) Naprawa i konserwacja maszyn   

15. (49.20.Z) Transport kolejowy towarów 

16. (49.41.Z) Transport drogowy towarów 

17. . (52.10) Magazynowanie i przechowywanie towarów  

18.  (64.99.Z) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej  niesklasyfikowana, z 
wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych  

19.  (71.20.B) Pozostałe badania i analizy techniczne  

20.  (62.01.Z) Działalność związana z oprogramowaniem 

21.  (62.09.Z) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii  informatycznych i 
komputerowych 

22. (68.20.Z) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi  

23.  (42.99.Z) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej gdzie 
indziej niesklasyfikowane  

24.  (42.2) Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych  

 

przyjąć brzmienie : 

Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest działalność gospodarcza w zakresie : 

1.  (24.20.Z) Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i  łączników, ze stali 

2.  (25.50.Z) Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków  

3.  (25.61.Z) Obróbka metali i nakładanie powłok na metale  

4.  (25.99.Z) Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej 
niesklasyfikowana 



 

5.  (22.2) Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych  

6.  (46.72.Z) Sprzedaż hurtowa metali i rud metali  

7.  (46.77.Z) Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu  

8.  (35.1 Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią  elektryczną 

9.  (35.30.Z) Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów 
klimatyzacyjnych  

10.  (35.2) Wytwarzanie paliw gazowych; dystrybucja i handel paliwami gazowymi w systemie 
sieciowym  

11.  (43.2) Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno‐kanalizacyjnych  i pozostałych instalacji 
budowlanych  

12.  (77.39.Z) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr  materialnych, gdzie 
indziej niesklasyfikowane 

13. (33.17.Z) Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu  transportowego 

14. (33.12.Z) Naprawa i konserwacja maszyn   

15. (49.20.Z) Transport kolejowy towarów 

16. (49.41.Z) Transport drogowy towarów 

17.  (52.10) Magazynowanie i przechowywanie towarów  

18.  (64.99.Z) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej  niesklasyfikowana, z 
wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych  

19.  (71.20.B) Pozostałe badania i analizy techniczne  

20.  (62.01.Z) Działalność związana z oprogramowaniem 

21.  (62.09.Z) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii  informatycznych i 
komputerowych 

22.  (68.20.Z) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 

23.  (42.99.Z) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej gdzie 
indziej niesklasyfikowane  

24.  (42.2) Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i 
elektroenergetycznych  

25.  (25.11.Z) Produkcja konstrukcji metalowych i ich części. 
 

Do punktu 15 porządku obrad 
 
Dotychczasowe brzmienie Artykułu 15 
Rada  Nadzorcza  składa  się  od  pięciu  do  siedmiu  Członków  wybieranych  przez Walne  Zgromadzenie. 
Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata. 

 



 

przyjąć brzmienie art.15: 

15.1.  Rada  Nadzorcza  składa  się  od  pięciu  do  siedmiu  Członków  wybieranych  przez  Walne 
Zgromadzenie. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata. 

15.2.  Dwóch  członków  Rady  Nadzorczej  powinno  spełniać  kryteria  niezależności.  Członka  Rady 
Nadzorczej uznaje się za niezależnego, jeżeli spełnia następujące warunki: 

a) nie  może  być  osobą,  która  była  członkiem  Zarządu  Spółki  lub  spółki  powiązanej   w  rozumieniu 
przepisów  Kodeksu  spółek  handlowych,  lub  prokurentem  Spółki  lub  spółki  powiązanej w  okresie 
ostatnich 5 lat, 

b) nie może być pracownikiem kadry kierowniczej wyższego  szczebla Spółki  lub  spółki powiązanej  ze 
Spółką  w  rozumieniu  przepisów  Kodeksu  spółek  handlowych,  ani  osobą,  która  była  takim 
pracownikiem  w  ciągu  ostatnich  3  lat.  Przez  pracownika  kadry  kierowniczej  wyższego  szczebla 
rozumie się osoby będące kierownikiem albo dyrektorem jednostek organizacyjnych Spółki lub spółki 
powiązanej podległe  służbowo bezpośrednio Zarządowi Spółki albo określonym  członkom Zarządu 
Spółki lub zarządu spółki powiązanej, 

c) nie może otrzymywać od Spółki  lub spółki powiązanej ze Spółką  innego wynagrodzenia niż z tytułu 
pełnienia funkcji w radzie nadzorczej, w tym w szczególności z tytułu udziału w programie opcji lub 
innym programie wynagradzania za wyniki, 

d) nie  może  być  akcjonariuszem  posiadającym  akcje  Spółki  stanowiące  co  najmniej  5%  kapitału 
zakładowego Spółki ani osobą powiązaną w sposób rzeczywisty i istotny z takim akcjonariuszem lub 
reprezentującą takiego akcjonariusza, 

e) nie może być osobą,  która obecnie utrzymuje  lub w  ciągu ostatniego  roku utrzymywała  znaczące 
stosunki handlowe ze Spółką lub spółką powiązaną ze Spółką, czy to bezpośrednio, czy w charakterze 
wspólnika, akcjonariusza, członka zarządu, prokurenta lub pracownika kadry kierowniczej wyższego 
szczebla podmiotu utrzymującego takie stosunki ze Spółką lub spółką powiązaną ze Spółką, 

f) nie  może  być  osobą,  która  jest  obecnie  lub  w  ciągu  ostatnich  3  lat  była  wspólnikiem  lub 
pracownikiem obecnego  lub byłego podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań  finansowych 
Spółki, 

g) nie może  być  członkiem  zarządu  ani  prokurentem w  innej  spółce,  w  której  członek  Zarządu  lub 
prokurent Spółki pełni  funkcję członka  rady nadzorczej  lub posiadać  innych znaczących powiązań z 
członkami Zarządu lub prokurentami Spółki poprzez udział w innych spółkach lub organach, 

h) nie może pełnić funkcji w Radzie Nadzorczej dłużej niż 12 lat, 
i) nie może  być małżonkiem  ani  członkiem  bliskiej  rodziny  członka  Zarządu,  prokurenta  lub  osób,  o 

których mowa w  lit. a)‐h) powyżej. Za członka bliskiej rodziny uważa się krewnych  i powinowatych 
do drugiego stopnia. 

 

Dotychczasowe brzmienie Artykułu 18.4 

18.4. Rada Nadzorcza uchwala swój Regulamin, określając szczegółowy tryb działania Rady. 

przyjąć brzmienie: 

18.4  Rada  Nadzorcza  uchwala  swój  Regulamin,  określając  szczegółowy  tryb  działania  Rady, w  tym 
zasady funkcjonowania oraz zadania poszczególnych komitetów w jej składzie. 

W art. 19 dodaje się art. 19.3 i 19.4 w brzmieniu: 

19.3. Rada Nadzorcza może powoływać komitety do określonych zadań. W przypadku ustalenia  liczby 
członków Rady Nadzorczej na więcej niż 5 osób Rada Nadzorcza powołuje co najmniej Komitet Audytu. 
W przypadku ustalenia  liczby członków Rady Nadzorczej na 5 osób Rada Nadzorcza powołuje Komitet 
Audytu lub samodzielnie wykonuje zadania Komitetu Audytu.   



 

 

19.4. W przypadku powołania Komitetu Audytu co najmniej  jeden członek Komitetu Audytu powinien 
spełniać poniższe kryteria niezależności: 

a) posiadać kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej, 
b) nie  posiadać  akcji  Spółki  ani  akcji,  udziałów  lub  innych  tytułów  własności  w  jednostce  z  nią 

powiązanej, 
c) w  ciągu  ostatnich  3  lat  nie  uczestniczyć  w  prowadzeniu  ksiąg  rachunkowych  lub  sporządzaniu 

sprawozdania finansowego Spółki,  
d) nie  być  małżonkiem,  krewnym  lub  powinowatym  w  linii  prostej  do  drugiego  stopnia  i  nie  być 

związanym  z  tytułu  opieki,  przysposobienia  lub  kurateli  z  osobą  będącą  członkiem  organów 
nadzorujących lub zarządzających Spółki. 

 
Dotychczasowe brzmienie Artykułu 22 
22.1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd najpóźniej w czerwcu każdego roku. 

22.2.Nadzwyczajne Walne   Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej  inicjatywy, na pisemny wniosek Rady 
Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 10% kapitału zakładowego. 

22.3.Zarząd  zwołuje  Nadzwyczajne Walne  Zgromadzenie  w  ciągu  dwóch  tygodni  od  daty    zgłoszenia 
wniosku, o którym mowa w art. 22.2. 

22.4.Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie: 

1)  w przypadku, gdy Zarząd nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisanym terminie, 
2)  jeżeli  pomimo  złożenia  wniosku,  o  którym mowa  w  art.  22.2,  Zarząd  nie  zwołał  Nadzwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w art. 22.3. 
22.5. (skreślono). 

przyjąć brzmienie: 

22.1.Walne  Zgromadzenie  zwołuje  Zarząd.  Zwyczajne Walne  Zgromadzenie  powinno  zostać  zwołane 
przez Zarząd w takim terminie, aby mogło odbyć się w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego 
roku obrotowego. 

22.2. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej spółki oraz 
w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i 
warunkach  wprowadzania  instrumentów  finansowych  do  zorganizowanego  systemu  obrotu  oraz  o 
spółkach publicznych. Ogłoszenie powinno być dokonane  co najmniej na dwadzieścia  sześć dni przed 
terminem Walnego  Zgromadzenia.  Treść ogłoszenia o Walnym  Zgromadzeniu powinna być  zgodna  z 
wymogami Kodeksu spółek handlowych w odniesieniu do takich ogłoszeń dla spółek publicznych. 

22.3.Rada  Nadzorcza  może  zwołać  Zwyczajne  Walne  Zgromadzenie,  jeżeli  Zarząd  nie  zwoła  go  w 
terminie określonym w art. 22.1 oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie,  jeżeli zwołanie go uzna za 
wskazane,  przez  złożenie  na  ręce  Zarządu na  piśmie  lub w  postaci  elektronicznej  treści  ogłoszenia  o 
zwołaniu Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał, jeżeli przewiduje się podejmowanie uchwał oraz, o 
ile zachodzi taka potrzeba,  inne materiały, które mają być przedstawione Walnemu Zgromadzeniu, co 
najmniej na  trzydzieści  jeden dni przed  terminem Walnego Zgromadzenia. Zarząd ogłasza o zwołaniu 
takiego Walnego Zgromadzenia w trybie przewidzianym w art. 22.2. 

22.4.Akcjonariusze  reprezentujący  co  najmniej  połowę  zakładowego  ogółu  głosów  w  Spółce  mogą 
zwołać  Nadzwyczajne  Walne  Zgromadzenie  w  trybie  przewidzianym  dla  zwoływania  Walnego 
Zgromadzenia przez Radę Nadzorczą  wskazanym w art. 22.3. 



 

22.5.Akcjonariusze lub akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego 
mogą  żądać  zwołania Nadzwyczajnego Walnego  Zgromadzenia  i  umieszczenia  określonych  spraw w 
porządku obrad tego Zgromadzenia. Żądanie takie powinno zostać złożone na ręce Zarządu na piśmie 
lub w postaci elektronicznej. 

Dotychczasowe brzmienie Artykułu 23 
Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd w porozumieniu z Radą Nadzorczą.  

 

przyjąć brzmienie: 

23.1.Porządek  obrad  ustala  podmiot  zwołujący  Walne  Zgromadzenie.  W  przypadku,  gdy  Walne 
Zgromadzenie  jest  zwoływane  przez  Zarząd,  porządek  obrad  ustala  Zarząd w  porozumieniu  z  Radą 
Nadzorczą. 

23.2.Akcjonariusze lub akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego 
mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. 
Żądanie  takie  powinno  zostać  złożone  na  ręce  Zarządu  na  piśmie  lub w  postaci  elektronicznej,  nie 
później  niż  na  dwadzieścia  jeden  dni  przed  wyznaczonym  terminem  tego  Zgromadzenia.  Żądanie 
powinno  zawierać  uzasadnienie  lub  projekt  uchwały  dotyczącej  proponowanego  punktu  porządku 
obrad.  Zarząd  jest  obowiązany  niezwłocznie,  jednak  nie  później  niż  na  osiemnaście  dni  przed 
wyznaczonym  terminem Walnego  Zgromadzenia ogłosić  zmiany w porządku obrad wprowadzone na 
żądanie wymienionych akcjonariuszy, w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia 

23.3.Akcjonariusze lub akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego 
mogą  przed  terminem  Walnego  Zgromadzenia  zgłaszać  Spółce  na  piśmie  lub  przy  wykorzystaniu 
środków  komunikacji  elektronicznej  projekty  uchwał  dotyczące  spraw wprowadzonych  do  porządku 
obrad Walnego Zgromadzenia  lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Zarząd 
niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej. 

23.4.Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące 
spraw wprowadzonych do porządku obrad. 

23.5.Korespondencja  elektroniczna  dotycząca Walnego  Zgromadzenia  przesyłana  przez  akcjonariuszy 
powinna  być  kierowana  na  przeznaczony  do  tego  adres  poczty  elektronicznej wskazany  na  stronie 
internetowej Spółki.  

 

W art. 27 dodaje się art. 27.3 – 27. 5 w brzmieniu: 

27.3.Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście 
lub przez pełnomocnika.  

27.4.Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga 
udzielenia na piśmie  lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej 
nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego 
kwalifikowanego certyfikatu. 

27.5.Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu  jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, 
likwidator,  pracownik  Spółki  lub  członek  organów  lub  pracownik  spółki  zależnej  od  tej  spółki, 
pełnomocnictwo  może  upoważniać  do  reprezentacji  tylko  na  jednym  Walnym  Zgromadzeniu. 
Pełnomocnik  ma  obowiązek  ujawnić  akcjonariuszowi  okoliczności  wskazujące  na  istnienie  bądź 



 

możliwość  wystąpienia  konfliktu  interesów.  Udzielenie  dalszego  pełnomocnictwa  jest  wyłączone. 
Pełnomocnik taki głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza. 

 

W art. 28 na końcu art. 28.1 dodaje się zdanie: 

W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie zwołane zostało przez akcjonariuszy w trybie, o którym mowa 
w art. 22.4 Statutu, akcjonariusze ci wyznaczają Przewodniczącego tego Zgromadzenia. 

Dotychczasowe brzmienie Artykułu 33.1 
33.1.Spółka zamieszcza   swoje ogłoszenie w Monitorze Sądowym  i Gospodarczym, Monitorze Polskim B 
oraz dzienniku „Rzeczpospolita”  lub w  innym dzienniku o zasięgu   krajowym,  jeśli zachodzi potrzeba  lub 
wynika to z obowiązujących przepisów prawa. 

 

przyjąć brzmienie: 

33.1Spółka zamieszcza  swoje ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, Monitorze Polskim B 
oraz dzienniku „Rzeczpospolita”  lub w  innym dzienniku o zasięgu krajowym, bądź w  inny sposób,  jeśli 
zachodzi potrzeba lub wynika to z obowiązujących przepisów prawa. 

 
Zarząd  „FERRUM”  S.A.  w  Katowicach    informuje,    że  osoby  uprawnione  do  uczestnictwa  w 
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu „FERRUM” S.A w dniu 10.09.2009r., posiadają prawo do: 
1/  żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad nie później niż na dwadzieścia  jeden dni 
przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 20 sierpnia 2009r., pod warunkiem 
reprezentowania przez akcjonariusza co najmniej jednej dwudziestej kapitału zakładowego,  
2/ zgłaszania przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  na piśmie lub przy wykorzystaniu 
środków komunikacji elektronicznej projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku 
obrad  lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad, pod warunkiem reprezentowania 
przez akcjonariusza co najmniej jednej dwudziestej kapitału zakładowego,  
3/ zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas walnego 
zgromadzenia, 
4/ uczestniczenia w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia osobiście lub przez pełnomocnika, 
który  jest  upoważniony  do wykonywania  praw  głosu  z  akcji w  granicach  instrukcji  dotyczącej  sposobu 
głosowania  w  odniesieniu  do  każdej    z  uchwał,  nad  którą  głosować  ma  pełnomocnik;  formularze 
pozwalające  na  wykonywanie  prawa  głosu  przez  pełnomocnika  znajdują  się  na  stronie  internetowej 
Spółki:  www.ferrum.com.pl  w  zakładce  Giełda/Relacje  Inwestorskie/Spółka/Walne  zgromadzenie; 
powiadomienie  Spółki o ustanowieniu pełnomocnika może  zostać przesłane w  formacie PDF w postaci 
wiadomości poczty elektronicznej, wysłanej na adres: raporty@ferrum.com.pl; 
 
Zarząd „FERRUM” S.A. w Katowicach  informuje,  że: 
1/ nie będzie możliwe uczestniczenie w Nadzwyczajnym Walnym  Zgromadzeniu  „FERRUM”  S.A w dniu 
10.09.2009r. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, 
2/  nie  będzie  możliwe  wypowiadanie  się  w  trakcie  Nadzwyczajnego  Walnego  Zgromadzenia  przy 
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, 
3/  nie  będzie  możliwe  wykonywanie  prawa  głosu  drogą  korespondencyjną  lub  przy  wykorzystaniu 
środków komunikacji elektronicznej. 
 
 
Zarząd  „FERRUM”  S.A. w  Katowicach    informuje,    że  dzień  rejestracji  uczestnictwa w Nadzwyczajnym 
Walnym Zgromadzeniu „FERRUM” S.A zwołanym na dzień 10.09.2009r., zgodnie z art. 4061 § 1 Kodeksu 
spółek handlowych, przypada na 25 sierpnia 2009r.  
 



 

Zarząd „FERRUM” S.A. w Katowicach  informuje,  że zgodnie z art. 4061 § 1 Kodeksu spółek handlowych – 
prawo  uczestniczenia  w  Nadzwyczajnym  Walnym  Zgromadzeniu  mają  wyłącznie  osoby  będące 
akcjonariuszami  Spółki  „FERRUM”  S.A.  w  dniu  rejestracji  uczestnictwa  w  Nadzwyczajnym  Walnym 
Zgromadzeniu, tj. dniu 25 sierpnia 2009r. 
 
Zgodnie z art. 406 § 2 Kodeksu spółek handlowych w celu zapewnienia udziału w Nadzwyczajnym Walnym 
Zgromadzeniu, akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien żądać, nie 
wcześniej niż po ogłoszeniu o  zwołaniu walnego  zgromadzenia,  tj. nie wcześniej niż w dniu 14  sierpnia 
2009r.  i  nie  później  niż  w  pierwszym  dniu  powszednim  po  dniu  rejestracji  uczestnictwa  w  walnym 
zgromadzeniu,  tj.  w  dniu  26  sierpnia  2009r.  od  podmiotu  prowadzącego  rachunek  papierów 
wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. 
Zaświadczenia  o  prawie  uczestnictwa  w  Nadzwyczajnym  Walnym  Zgromadzeniu  będą  podstawą 
sporządzenia wykazów  przekazywanych  podmiotowi  prowadzącemu  depozyt  papierów wartościowych, 
zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. 
Na  podstawie  wykazu  sporządzonego  przez  podmiot  prowadzący  depozyt  papierów  wartościowych 
zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, „FERRUM” S.A. ustali listę uprawnionych do 
uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. 
Lista  akcjonariuszy  uprawnionych  do  uczestnictwa  w  Nadzwyczajnym  Walnym  Zgromadzeniu,  będzie 
wyłożona w  lokalu Zarządu Spółki przez  trzy dni powszednie przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia.  Akcjonariusz  może  żądać  przesłania  mu  listy  akcjonariuszy  nieodpłatnie  pocztą 
elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. 
 
Osoby uprawnione do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu „FERRUM” S.A. zwołanym 
na dzień 10 września 2009r., pełny tekst dokumentacji oraz projekty uchwał NWZ mogą uzyskać na stronie 
internetowej pod adresem:   www.ferrum.com.pl w  zakładce Giełda/Relacje  Inwestorskie/Spółka/Walne 
zgromadzenie. 
 
Informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „FERRUM” S.A., które zostało zwołane na 
dzień 10 września 2009r., Spółka udostępni na stronie internetowej pod adresem: www.ferrum.com.pl w 
zakładce Giełda/Relacje Inwestorskie/Spółka/Walne zgromadzenie. 
 
 
Przedstawiciele  osób  prawnych  powinni  okazać  aktualne  odpisy  z właściwych  rejestrów, wymieniające 
osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.  

 
 

 
 
 

  
 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 

Data  Stanowisko/Funkcja  Imię i Nazwisko 

2009‐08‐21  Prezes Zarządu  Ryszard Giemza 

2009‐08‐21  Wiceprezes Zarządu  Tadeusz Kaszowski 


