
RB 35 2014FASING

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 35 / 2014

Data sporządzenia: 2014-12-03

Skrócona nazwa emitenta

FASING

Temat

Zbycie 100%  udziałów spółki zależnej

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. informuje, że w dniu 
wczorajszym tj. 2 grudnia 2014 roku zawarte zostały dwie umowy, na mocy których Spółka dokonała sprzedaży 
100% udziałów spółki zależnej Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe FASING ENERGIA Sp. z o.o. o wartości 
nominalnej 500,00 zł każdy, stanowiących 100% kapitału zakładowego oraz uprawniających do 100% głosów na 
zgromadzeniu wspólników. Zbycie udziałów zostało dokonane na rzecz  dwóch osób fizycznych (tj. Panów: Michał 
Dubiel – 80% udziałów, Aleksander Nawrat – 20% udziałów). Udziały w spółce zostały zbyte w cenie 500,00 zł za 
każdy udział. Łączna wartość zbywanych udziałów wyniosła 50.000,00 zł. Wartość bilansowa zbywanych udziałów, 
na dzień zawarcia umów, wynosiła 51.500,00 zł. 
Sprzedający oświadczył w umowach, że udziały będące przedmiotem niniejszych umów nie są w żaden sposób 
obciążone, a w szczególności nie są przedmiotem zastawu na rzecz innych osób. Ponadto Sprzedający 
oświadczył, że nie zalega wobec Spółki z żadnymi obowiązkami z tytułu świadczeń związanych z posiadaniem 
udziałów. Zgodnie z umowami wszystkie prawa i obowiązki oraz roszczenia względem Spółki oraz Spółki wobec 
wspólnika związane z nabytymi udziałami przechodzą na Kupującego w chwili podpisania niniejszych umów. 
Pomiędzy Emitentem a osobami nabywającymi udziały nie ma powiązań formalnych. 
Wartość zbywanych udziałów nie stanowi wartości 10% kapitałów własnych emitenta, ale   zawarcie powyższych 
umów raportowane jest z uwagi na na sprzedaż 100% udziałów w spółce zależnej. 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 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 z późn. zm.).
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PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2014-12-03 Maksymiluian Klank Wiceprezes Zarządu

2014-12-03 Stanisław Śwituła Prokurent
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