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Skrócona nazwa emitenta
FASING

Temat
Aneks do umowy kredytowej. 
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 o podpisaniu w dniu 
wczorajszym tj. 30.05.2016 roku z Bankiem Zachodnim WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu kolejnego aneksu do 
umowy o kredyt w rachunku bieżącym w dniu 01.09.2011 r. udzielonym przez Bank w kwocie 2.500,0 tys. zł. 
Zgodnie z zawartym aneksem ostateczny termin spłaty kredytu zostaje przedłużony o dwa miesiące tj. do dnia 
25.07.2016r. 
Pozostałe zapisy umowy o kredyt w rachunku bieżącym pozostają bez zmian. 
Informacje dotyczące zabezpieczenia ww. kredytu podano w raporcie bieżącym nr 11/2016 z dnia 18.04.2016 r. 
W okresie ostatnich 12-stu miesięcy ww. Bank udzielił Spółce kredytów włączając powyższy kredyt na łączną kwotę 
9.600,0 tys. zł., oraz umowę na akredytywę na wartość 970 tys. EUR. Umową o najwyższej wartości jest kredyt 
udzielony w 2015 roku, o którym informowaliśmy raportem bieżącym nr 21/2015 z dnia 27.05.2015r.
Za kryterium uznania za umowę znaczącą przyjęto wartość 10 % kapitału własnego Emitenta, który na dzień 
31.03.2016 r. wynosił 82.929,0 tys. zł. 
Pomiędzy Bankiem a Emitentem nie ma powiązań formalnych.
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 2009 r. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.)
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