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FASING

Temat

Odstąpienie od umowy.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o oferc ie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki Fabryk Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. informuje, iż w dniu 
wczorajszym tj. 28 stycznia 2011 roku, Spółka otrzymała od spółki „BIO-ENERGIA ESP” Sp. z o.o. z siedzibą w 
Warszawie oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej w dniu 19 stycznia 2010 roku. Umowa została zawarta 
przez Emitenta jako konsorcjum firm [w skład konsorcjum wchodzą: AC Prim Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie; 
Anegi GmbH z siedzibą w Kaarst (Niemcy)]. Umowa została zawarta na wykonanie dokumentacji projektowej, 
projektowo-kosztorysowej na budowę Biogazowi z blokiem kogeneracyjnym o mocy 500 kWe w miejscowości 
Wojnowo, uzyskanie pozwolenia na budowę oraz wykonanie robót budowlano-montażowych i rozruchu. O 
zawarciu umowy informowaliśmy w raporcie bieżącym nr 2/2010 z dnia 20 stycznia 2010 roku.
Jako uzasadnienie od odstąpienia, Odstępujący wskazał opóźnienie w wykonaniu umowy stwarzające 
prawdopodobieństwo braku realizacji przedmiotu umowy w ustalonym w umowie terminie. Niezależnie od 
odstąpienia Odstępujący zażądał solidarnie od członków wchodzących w skład konsorcjum zapłaty kary umownej 
za opóźnienie oraz kary umownej za nie wykonanie umowy w łącznej wysokości 3.405.154,20 zł.
Emitent stoi na stanowisku, że brak jest podstaw do złożenia oświadczenia do odstąpienia od umowy, a w 
konsekwencji żądania kar umownych. Emitent niezwłocznie skorzysta z wszystkich możliwych środków ochrony 
prawnej, nie wyłączając w tym drogi sądowej. Emitent stoi na stanowisku, że opóźnienie w wykonaniu przedmiotu 
umowy nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Odstępującego od umowy a skutki opóźnienia nie obciążają w 
żadnej mierze Emitenta.
Emitent wystąpi w stosunku do Odstępującego z roszczeniami finansowymi wynikającymi z bezpodstawnego 
odstąpienia od umowy w tym również z roszczeniami odszkodowawczymi, które jak wynika ze wstępnej oceny 
Emitenta znacznie przewyższą żądane przez Odstępującego kary umowne.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie 
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków 
uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem 
członkowskim (Dz.U. z 2009r. Nr 33, poz. 259).
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