
 

 

 
 

Raport bieżący nr: 32/2010 
 
Data sporządzenia: 2010‐05‐13 
 
Skrócona nazwa emitenta: Ferrum S.A. 
 
Temat:   Zmiany Statutu FERRUM S.A. przyjęte Uchwałą ZWZ Spółki w dniu 12 maja 2010 r. 
 
Podstawa prawna:     Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe 
 

Treść raportu: 
Działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w 
sprawie informacji bieżących i okresowych […] oraz w nawiązaniu do raportów bieżących nr 26/2010, 
27/2010,  28/2010  z dnia  15  kwietnia  2010  r. oraz  30/2010  z dnia  12 maja  2010  r.,  Zarząd  Spółki 
przedstawia treść dotychczas obowiązujących oraz zmienionych Uchwałą NR XVII/2010 Zwyczajnego 
Walnego Zgromadzenia „FERRUM” S.A. w Katowicach z dnia 12 maja 2010 r. art. 17 oraz 18 Statutu 
Spółki: 

 
Dotychczasowa treść art. 17 Statutu 
 
17.1 Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał. 
17.2 Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady w terminie dwóch tygodni od 
dnia  otrzymania wniosku  zgłoszonego  przez  Zarząd  lub  Członka  Rady  Nadzorczej, w  którym 
podano  proponowany  porządek  obrad.  Posiedzenia  Rady  zwoływane  są  z  siedmiodniowym 
wyprzedzeniem  za  pomocą  listów  poleconych.  Posiedzenia  mogą  być  również  zwołane  za 
pomocą innych środków łączności np. poczta elektroniczna, telefon, fax itp. 
17.3  Jeżeli  Przewodniczący  nie  zwoła  posiedzenia  Rady  Nadzorczej  zgodnie  z  art.17  pkt.2, 
wnioskodawca może  je  zwołać  samodzielnie, podając datę, miejsce  i proponowany porządek 
obrad. 
 
Nowa treść art. 17 Statutu 
 
17.1 Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał. 
17.2 Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady w terminie dwóch tygodni od 
dnia  otrzymania wniosku  zgłoszonego  przez  Zarząd  lub  Członka  Rady  Nadzorczej, w  którym 
podano  proponowany  porządek  obrad.  Posiedzenia  Rady  zwoływane  są  z  siedmiodniowym 
wyprzedzeniem  za  pomocą  listów  poleconych.  Posiedzenia  mogą  być  również  zwołane  za 
pomocą innych środków łączności np. poczta elektroniczna, telefon, fax itp. 
17.3  Posiedzenie  Rady  Nadzorczej  może  odbyć  się  także  bez  formalnego  zwołania,  jeżeli 
wszyscy  członkowie  Rady  są  obecni  i wyrażają  zgodę  na  odbycie  posiedzenia  i  umieszczenie 
określonych spraw w porządku obrad. 
17.4  Jeżeli  Przewodniczący  nie  zwoła  posiedzenia  Rady  Nadzorczej  zgodnie  z  art.17  pkt.2, 
wnioskodawca może  je  zwołać  samodzielnie, podając datę, miejsce  i proponowany porządek 
obrad. 
 
Dotychczasowa treść art. 18 Statutu 
 

  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 



 
18.1  Dla  ważności  uchwał  Rady  Nadzorczej  wymagane  jest  pisemne  zaproszenie  wszystkich 
Członków Rady doręczone co najmniej na siedem dni przed wyznaczoną datą posiedzenia. 
Wymóg ten uznaje się za spełniony, jeżeli data posiedzenia została ustalona na posiedzeniu, w 
którym wszyscy Członkowie Rady brali udział. 
Ustalenie  daty  posiedzenia w  ten  sposób wymaga  potwierdzenia  na  piśmie  przez wszystkich 
Członków Rady. 
18.2  Rada  Nadzorcza  podejmuje  uchwały,  jeżeli  na  posiedzeniu  jest  obecna  co  najmniej 
połowa jej Członków, a wszyscy jej Członkowie zostali zaproszeni. Członkowie Rady Nadzorczej 
mogą  brać  udział  w  podejmowaniu  uchwał  Rady,  oddając  swój  głos  na  piśmie  za 
pośrednictwem  innego Członka Rady. Podejmowanie uchwał w tym trybie nie dotyczy wyboru 
Przewodniczącego  i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania Członka Zarządu 
oraz  odwołania  i  zawieszania  w  czynnościach  tych  osób  nie  może  również  dotyczyć  spraw 
wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. 
Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte  także w  trybie pisemnym  lub przy wykorzystaniu 
środków  bezpośredniego  porozumiewania  się  na  odległość,  jeśli  wszyscy  Członkowie  Rady 
wyrażą  pisemną  zgodę  na  taki  tryb  i  zostaną  pisemnie  poinformowani  o  treści  projektu 
uchwały. 
18.3  Rada  Nadzorcza  podejmuje  uchwały  bezwzględną  większością  głosów  wszystkich 
Członków Rady Nadzorczej. W  przypadku  równości  głosów  rozstrzyga  głos  Przewodniczącego 
Rady Nadzorczej. 
18.4 Rada Nadzorcza uchwala  swój Regulamin, określając  szczegółowy  tryb działania Rady, w 
tym zasady funkcjonowania oraz zadania poszczególnych komitetów w jej składzie. 
 
Nowa treść art. 18 Statutu 
 
18.1  Dla  ważności  uchwał  Rady  Nadzorczej  wymagane  jest  pisemne  zaproszenie  wszystkich 
Członków Rady doręczone co najmniej na siedem dni przed wyznaczoną datą posiedzenia. 
Wymóg ten uznaje się za spełniony, jeżeli data posiedzenia została ustalona na posiedzeniu, w 
którym wszyscy Członkowie Rady brali udział. 
Ustalenie  daty  posiedzenia w  ten  sposób wymaga  potwierdzenia  na  piśmie  przez wszystkich 
Członków Rady. 
18.2  W  przypadku  konieczności  wprowadzenia  do  porządku  obrad  posiedzenia  Rady 
Nadzorczej  sprawy  nie  objętej  ustalonym  wcześniej  porządkiem  obrad  lub  w  przypadku 
konieczności  podjęcia  uchwały w  trakcie  posiedzenia  które  nie  zostało  formalnie  zwołane  ‐ 
uchwała Rady Nadzorczej w  takiej sprawie może być podjęta,  jeżeli na  jej  treść wyrażą zgodę 
wszyscy  członkowie  Rady Nadzorczej.  Członkowie  Rady Nadzorczej  nieobecni  na  posiedzeniu 
mogą  wyrazić  zgodę  na  podjęcie  takiej  uchwały  faxem,  mailem    lub  telefonicznie  z 
Przewodniczącym Rady z tym, że w takim przypadku nieobecni członkowie Rady Nadzorczej są 
zobowiązani  podpisać  protokół  z  posiedzenia  Rady  Nadzorczej  przynajmniej  w  zakresie 
obejmującym treść uchwały na podjęcie, której wyrazili zgodę. 
18.3  Rada  Nadzorcza  podejmuje  uchwały,  jeżeli  na  posiedzeniu  jest  obecna  co  najmniej 
połowa jej Członków, a wszyscy jej Członkowie zostali zaproszeni. Członkowie Rady Nadzorczej 
mogą  brać  udział  w  podejmowaniu  uchwał  Rady,  oddając  swój  głos  na  piśmie  za 
pośrednictwem  innego Członka Rady. Podejmowanie uchwał w tym trybie nie dotyczy wyboru 
Przewodniczącego  i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania Członka Zarządu 
oraz  odwołania  i  zawieszania  w  czynnościach  tych  osób  nie  może  również  dotyczyć  spraw 
wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. 
Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte  także w  trybie pisemnym  lub przy wykorzystaniu 
środków  bezpośredniego  porozumiewania  się  na  odległość,  jeśli  wszyscy  Członkowie  Rady 
wyrażą  pisemną  zgodę  na  taki  tryb  i  zostaną  pisemnie  poinformowani  o  treści  projektu 
uchwały. 
18.4  Rada  Nadzorcza  podejmuje  uchwały  bezwzględną  większością  głosów  wszystkich 
Członków Rady Nadzorczej. W  przypadku  równości  głosów  rozstrzyga  głos  Przewodniczącego 
Rady Nadzorczej. 
18.5 Rada Nadzorcza uchwala  swój Regulamin, określając  szczegółowy  tryb działania Rady, w 
tym zasady funkcjonowania oraz zadania poszczególnych komitetów w jej składzie. 
 



 
 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 

Data  Stanowisko/Funkcja  Imię i Nazwisko 

2010‐05‐13  Wiceprezes Zarządu  Tadeusz Kaszowski 

2010‐05‐13  Prokurent  Krzysztof Gadzała 

 


