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Skrócona nazwa emitenta

FASING

Temat

Kontrakty handlowe.

Podstawa prawna

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

Treść  raportu:

Zarząd Spółki Fabryk Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym
wpłynęło do Spółki łącznie 10 (dziesięć) kontraktów handlowych podpisanych przez stronę kupującą tj. Firmę 
CICSA s.r.l., via dell΄Industria 2, 23883 Beverate di Brivio-LC (IT), Włochy (datowane 15 czerwca 2009 roku) na 
dostawę łańcuchów ogniwowych górniczych.  Łączna wartość kontraktów wynosi 588.650,44 EUR. Największej 
wartości są 4 (cztery) kontrakty o wartości 69.560,56 EUR każdy. Dostawa łańcuchów wg zawartych kontraktów 
nastąpi w miesiącu czerwcu 2010 roku.
Zapisy dotyczące kar umownych we wszystkich kontraktach zawartych z firmą CICSA s.r.l. są takie same i:  
- w przypadku gdy Sprzedający opóźni się z dostawą w stosunku do daty okreś lonej w Kontrakcie, Sprzedający 
zobowiązany jest zapłacić Kupującemu karę w wysokości 0,1 % wartości niniejszego kontraktu za każdy dzień 
opóźnienia.
- w każdym przypadku łączna wartość kar za opóźnienie nie może przekroczyć 5% ogólnej wartości Kontraktu.
- w przypadku gdy Sprzedający nie dostarczy towaru w 10 tygodni później niż data dostawy wyszczególniona w 
Kontrakcie, Kupujący ma wtedy prawo do rozwiązania Kontraktu. 
- w przypadku gdy Kupujący nie kupi zamówionego towaru, o którym mowa w punkcie 1 niniejszej umowy, 
zobowiązany jest zapłacić Sprzedającemu karę umowną w wysokości 5% wartości niniejszego Kontraktu. Kara ta 
jest rozumiana jako maksymalny stopień kompensaty za jakąkolwiek stratę Sprzedającego i w żadnych 
okolicznościach Sprzedający nie może reklamować lub domagać się kompensaty wykraczającej poza 5% karę 
umowną.
Od początku bieżącego roku, Spółka zrealizowała dostawy do tej firmy na łączną wartość 525.715,81 EUR. 
Za kryterium uznania za aktywa o znacznej wartości przyjęto wartość 10% kapitału własnego Emitenta, który na 
dzień 30.06.2009r. wynosił 52.152,1 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 niebędącego państwem 
członkowskim (Dz.U. z 2009r. Nr 33, poz. 259).
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