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Temat

Znacząca umowa

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 została dostarczona do Spółki umowa zawarta z Kompanią Węglową S.A. na dostawę łańcuchów 
ogniwowych górniczych z przeznaczeniem do kopalń Kompanii Węglowej S.A. Całkowita wartość umowy wynosi 
20.843,5 tys. zł i została zawarta na okres od 24.07.2007r. 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, jednakże nie może przekroczyć kwoty na jaką została zawarta. 
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. 
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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