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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 zostały zawarte z 
Kompanią Węglową S.A. dwie umowy, które w dniu dzisiejszym zostały dostarczone do Spółki na łączną wartość 
7.107,0 tys. zł. W roku bieżącym Spółka zawarła z Kompanią Węglową S.A. kilka umów, których łączna wartość z 
uwzględnieniem prezentowanych umów wynosi 7.829,2 tys. zł. 
1. Umowa zawarta na sprzedaż łańcuchów ogniwowych górniczych z przeznaczeniem do kopalń Kompanii 
Węglowej S.A. opiewająca na wartość nie przekraczającą 1.630,7 tys. zł na okres od 15.03.2007r. do 31.12.2007r. 
W ramach przedmiotowej umowy, realizacja dostaw odbywać się będzie na podstawie zamówień wystawianych 
przez poszczególne Oddziały (Kopalnie i Zakłady) Kompanii Węglowej S.A. Ostateczna wartość umowy może ulec 
zmianom, ponieważ zależy od faktycznej ilości towaru dostarczanego zgodnie ze szczegółowymi zamówieniami 
wystawianymi w ramach niniejszej umowy. 
Postanowienia odnośnie kar umownych - Sprzedający zobowiązany jest zapłacić Kupującemu kary umowne: - w 
wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy gdy Kupujący odstąpi od umowy lub w wysokości 
10% umownej wartości brutto towaru określonego każdorazowo w niezrealizowanym zamówieniu, gdy Kupujący 
odstąpi od zamówienia z powodu okoliczności, za które odpowiada Sprzedający. 
- w wysokości 0,1% umownej wartości towaru brutto określonego każdorazowo w zamówieniu, nie wydanego w 
terminie za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.
Kupujący zobowiązany jest zapłacić Sprzedającemu kary umowne:
- w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy, gdy Sprzedający odstąpi od umowy lub w 
wysokości 10% umownej wartości brutto towaru określonego każdorazowo w niezrealizowanym zamówieniu, gdy 
Sprzedający odstąpi od zamówienia z powodu okoliczności, za które odpowiada Kupujący. 

2. Umowa zawarta na dostawę tras łańcuchowych kompletnych do przenośników zgrzebłowych (dwunitkowe i 
trójnitkowe) z przeznaczeniem do kopalń Kompanii Węglowej S.A. opiewająca na wartość nie przekraczającą 
5.476,3 tys. zł, z okresem obowiązywania na 2007 rok tj. od dnia 24.01.2007r. do 31.12.2007r. W ramach 
przedmiotowej umowy, realizacja dostaw odbywać się będzie na podstawie zamówień wystawianych przez 
poszczególne Kopalnie i Zakłady Kompanii Węglowej S.A. Ostateczna wartość umowy może ulec zmianom, 
ponieważ zależy od faktycznej ilości towaru dostarczanego zgodnie ze szczegółowymi zamówieniami 
wystawianymi w ramach niniejszej umowy.
Postanowienia odnośnie kar umownych – Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne: -
w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu 
okoliczności za które odpowiada Wykonawca, lub w wysokości 10% umownej wartości brutto towaru określonego 
każdorazowo w niezrealizowanym zamówieniu, gdy Zamawiający odstąpi od zamówienia z powodu okoliczności, 
za które odpowiada Wykonawca. 
- w wysokości 0,1% umownej wartości towaru brutto określonego każdorazowo w zamówieniu, nie wydanego w 
terminie za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.
Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy kary umowne:
w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z powodu 
okoliczności za które odpowiada Zamawiający lub w wysokości 10% umownej wartości brutto towaru określonego
każdorazowo w niezrealizowanym zamówieniu, gdy z powodu okoliczności, za które odpowiada zamawiający 
odstąpi od zamówienia z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający. 
Za kryterium uznania za umowę znaczącą przyjęto wartość kapitałów własnych Emitenta.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych 
przez emitentów papierów wartościowych. 
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2007-04-19 Mariusz Fiałek Wiceprezes Zarządu
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