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Data sporządzenia: 2016-06-15
Skrócona nazwa emitenta
FASING

Temat
Nabycie udziałów 
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 SA informuje, że  w dniu dzisiejszym tj. 15 
czerwca 2016 roku z osobami fizycznymi będącymi wspólnikami spółki Centrum Badań i Analiz Technicznych Sp. z 
o.o. z siedzibą w Osowcu zawarto umowy nabycia posiadanych przez nich 100 równych i niepodzielnych udziałów 
o wartości nominalnej 500,00 zł każdy udział stanowiących 100% kapitału zakładowego tej spółki i dających tyleż 
samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Wspólników. Nabycie udziałów nastąpiło po cenie nominalnej tj. 500,00 
zł za każdy udział. Łączna wartość nabytych udziałów wynosi 50.000,00 zł i została sfinansowana ze środków 
własnych emitenta. 
Nabyte udziały nie spełniają kryterium aktywów o znacznej wartości jednakże informacja o ich nabyciu w powyższej 
Spółce przekazana jest ze względu na nabycie 100% pakietu. 

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) wraz z późn. zm. z dnia 6 sierpnia 2009r. Dz.U. z 2009r. Nr 131 poz. 
1080.
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