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KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Raport bieżący nr 33 / 2006

Data sporządzenia: 2006-12-20

Skrócona nazwa emitenta

FASING

Temat

Zmiany do umowy kredytowej.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd Fabryk Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. informuje, iż w dniu 19 grudnia br. 
został podpisany aneks do umowy kredytowej zawartej w dniu 20 grudnia 2004r. z Bankiem Ochrony Środowiska 
S.A. Oddział w Katowicach o kredyt obrotowy udzielony w kwocie 3.600,0 tys. zł (raport bieżący nr 43/2004) 
przedłużający okres kredytowania do 19.12.2009r. oraz podwyższający aktualne zakredytowanie z 1.300,0 tys. zł  o 
2.700,0 tys. zł, tj. do 4.000,0 tys. zł.  Spłata kredytu będzie następować w 35 ratach po 111.111,00 zł i ostatnia rata 
po 111.115,00 zł. Oprocentowanie kredytu wynosi WIBOR 1M + 2,5 p.p. 
Zabezpieczeniem prolongowanej umowy kredytowej jest:
•weksel własny in blanco poręczony przez spółkę FASING-MOJ S.A. do kwoty 1.000.000,00 zł
•weksel własny in blanco opłacony do kwoty 400.000,00 zł
•hipoteki na nieruchomości w Katowicach: zwykła na kwotę 3.600.000,00 zł oraz kaucyjna na kwotę 1.499.400,00 
zł 
•przewłaszczenie środków trwałych na kwotę 3.348.700,00 zł 
•pełnomocnictwo do rachunku bankowego w  BOŚ S.A.
•zastaw rejestrowy na 2.500.000 sztuk akcji spółki FASING-MOJ S.A.
 Za kryterium uznania za umowę znaczącą przyjęto wartość 10% 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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2006-12-20 Wanda Zawadzka Wiceprezes Zarządu
2006-12-20 Stanisław Śwituła Prokurent
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