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Umowa kredytowa

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, iż w dniu 
wczorajszym tj. 26 maja 2015 roku została zawarta z Bankiem Zachodnim WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu 
umowa o kredyt rewolwingowy, w ramach której Bank udzielił Spółce kredytu do kwoty 7.500.000,00 zł z 
przeznaczeniem na finansowanie wystawionych faktur (faktury z tyt. realizacji kontraktu eksportowego) na rachunek
klienta. Kredyt został udzielony na okres od dnia 26.05.2015r. do dnia 26.05.2016r.
Od kwoty wykorzystanego kredytu naliczane będą odsetki w skali roku według stawki WIBOR dla 
jednomiesięcznych depozytów międzybankowych powiększonej o marżę banku w wysokości 2 pp. 
Prowizje i opłaty:
1) prowizja przygotowawcza w wysokości  0,5 % kwoty udzielonego kredytu, tj. 37.500,00 zł.,
2) prowizja za zaangażowanie w wysokości 0,18 %  w skali roku, tj. 0,0005 % dziennie niewykorzystanej części 
postawionego do dyspozycji kredytu,
3) prowizja za udzielenie usługi w związku z ustawowymi opłatami uiszczanymi na rzecz Bankowego Funduszu 
Gwarancyjnego,
4) prowizja przygotowawcza za świadczenie ONWN w wysokości 39.000,00 zł. 
Zabezpieczeniem wierzytelności Banku wynikających z ww. Umowy są:
1) hipoteka umowna do kwoty najwyższej 7.425.000,00 zł ustanowiona na rzecz Banku na Nieruchomości,
2) przelew wierzytelności z tytułu umowy ubezpieczenia Nieruchomości na kwotę 3.700,000,00 zł,
3) przelew wierzytelności z tytułu należności od zgłoszonego odbiorcy na Rachunek Techniczny,
4) poręczenie cywilne do kwoty 7.500.000,00 zł udzielone przez spółkę Karbon 2 Sp. z o.o. 

W okresie ostatnich 12 miesięcy spółka zawarła z Bankiem Zachodnim WBK S.A  umowy kredytowe (włączając 
powyższą) na łączną kwotę 10,0 mln zł oraz umowę na akredytywę na wartość 500,0 tys. EUR.  

Za kryterium uznania za umowę znaczącą przyjęto wartość 10% kapitału własnego Emitenta, który na dzień 
31.03.2015r. wynosił 77.491,3 tys. zł.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3 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 pózn. zm).
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Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2015-05-27 Maksymilian Klank Wiceprezes Zarządu

2015-05-27 Zofia Guzy Wiceprezes Zarządu
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