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Skrócona nazwa emitenta

FASING

Temat

Aneks do umowy znaczącej.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd Spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. informuje, że w dniu 
dzisiejszym tj. 19 sierpnia 2011 roku został podpisany aneks do zawartej Umowy Handlowej z Centralą 
Zaopatrzenia Hutnictwa S.A. O zawartej, w dniu 26 stycznia 2011 roku, umowie informowaliśmy w raporcie 
bieżącym nr 11/2011 w dniu 16 lutego 2011 roku. Zgodnie z zawartym aneksem zmianie uległy:
1. Przedmiot umowy. Przedmiotem umowy jest określenie zasad współpracy handlowej pomiędzy Stronami w 
zakresie zaopatrzenia Zamawiającego przez Dostawcę w wyroby stalowe zakupione w firmach trzecich.
2. Okres na jaki została zawarta umowa. Umowa zostaje zawarta na czas określony do dnia 31 marca 2012 roku, 
przy czym ostatnia sprzedaż wyrobów przez Dostawcę na rzecz Zamawiającego nastąpić może nie później niż do 
dnia 31 grudnia 2011 roku. 
3. Zwiększenie miesięcznej wartości na jaką Zamawiający zobowiązał się wystosować odpowiednio zamówienia 
w celu zakupu wyrobów stalowych. Podpisany aneks zwiększył tę wartość z 2.000.000,00 zł brutto miesięcznie do 
2.800.000,00 zł brutto miesięcznie. Minimalna wysokość dokonywanych zamówień przez Zamawiającego 
pozostała bez zmian – 1.500.000,00 zł brutto miesięcznie. 
4. Zwiększeniu uległa łączna kwota zaangażowania finansowego Dostawcy wraz z należną marżą, z kwoty 
6.000.000,00 zł brutto do 8.400.000,00 zł brutto. 
5. Realizacja sprzedaży wyrobów stalowych. Sprzedaż wyrobów stalowych realizowana będzie zgodnie z bazą 
dostawy zamówienia według Incoterms, w cenie i na warunkach handlowych zawartych w potwierdzeniu 
zamówienia, które Dostawca zobowiązany jest sporządzić w ciągu 14 dni od daty wpływu zamówienia od 
Zamawiającego. W przypadku braku potwierdzenia zamówienia przez Sprzedającego Dostawca niezwłocznie 
poinformuje o tym fakcie Zamawiającego. W przypadku realizacji zamówienia w terminie krótszym niż 14 dni, 
potwierdzenie zamówienia przez Dostawcę nie będzie wymagane, a dostawa będzie potwierdzona stosownym 
protokołem odbioru – wydania. 
Pozostałe warunki umowy podane w raporcie bieżącym nr 11/2011 pozostają bez zmian. 

Za kryterium uznania za umowę znaczącą przyjęto wartość 10% kapitału własnego Emitenta, który na dzień 
31.03.2011 r. wynosił 55.541,3 tys zł.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3 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 niebędacego państwem 
członkowskim (Dz.U. z 2009r. Nr 33, poz. 259).
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