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Skrócona nazwa emitenta

FASING

Temat

Znacząca umowa

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 
wczorajszym (tj. 17 lipca 2008r.) zostało przez FASING S.A. podpisanych pięć umów z Katowickim Holdingiem 
Węglowym S.A. na dostawę łańcuchów ogniwowych górniczych oraz części do łańcuchów z przeznaczeniem do 
kopalń KHW SA. Całkowita wartość brutto umów wynosi 4.854,9 tys. zł, z okresem obowiązywania: jedna umowa o
wartości 3.535,2 tys. zł od 19.06.2008r. do 31.12.2008r. pozostałe od 11.07.2008r. do 31.12.2008r. W roku 
bieżącym Spółka zawarła z Katowickim Holdingiem Węglowym S.A. kilkanaście umów, których łączna wartość 
brutto z uwzględnieniem powyższych umów wynosi 6.125,7 tys. zł. 
Informacje w odniesieniu do największej umowy zawartej w tym okresie.
Umowa zawarta z KHW S.A. w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na 
dostawę łańcuchów ogniwowych górniczych i ogniw złącznych z okresem obowiązywania od 19 czerwca 2008 roku
do 31 grudnia 2008 roku. Ogólna wartość brutto przedmiotu umowy wynosi 3.535,2 tys. zł. Realizacja zamówień w 
ramach niniejszej umowy odbywać się będzie sukcesywnie w zależności od potrzeb Zamawiającego. 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość niepełnej realizacji przedmiotu umowy.
Postanowienia odnośnie kar umownych:
1.    Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
-    w wysokości 10% niezrealizowanej wartości umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu 
okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, 
-    w wysokości 0,5% zamówionych materiałów, a nie dostarczonych w terminie za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w 
dostawie, 
-    w wysokości 0,5% wartości umowy za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu rzeczy wolnych od wad. 
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:
-    w wysokości 10% niezrealizowanej wartości umowy w razie odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z powodu
okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający,
-    w wysokości 0,5% wartości zamówionych przez kopalnię dostarczonych i nie odebranych materiałów za każdy 
rozpoczęty dzień zwłoki.
Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, Strony mogą dochodzić 
odszkodowania uzupełniającego.
Za kryterium uznania za umowę znaczącą przyjęto wartość 10% kapitału własnego Emitenta, który na 31.03.2008r. 
wynosił 46.476 tys. zł.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. z 2005r. Nr 
209, poz.1744). 
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2008-07-18 Mariusz Fiałek Wiceprezes Zarządu
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