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Skrócona nazwa emitenta

FASING

Temat

Aneks do umowy kredytowej. 

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. informuje o zawarciu w dniu 
dzisiejszym tj. 31 marca br. ze Śląskim Bankiem Spółdzielczym „SILESIA” w Katowicach aneksu nr 5 do umowy 
kredytowej o kredyt w rachunku bieżącym udzielonego wg umowy B001/14/24 z dnia 17.02.2014r. 
Zgodnie z zawartym aneksem:
- kredyt w wysokości 3.000,0 tys. zł zostaje przedłużony do dnia 30.03.2018 roku,
- oprocentowanie kredytu zmienne : WIBOR 1M + marża banku 2,4 %,
- prowizja od kwoty udzielonego kredytu 0,60%,
- za inne czynności związane z udzielonym kredytem, Bank pobiera opłaty i prowizje zgodnie z „Taryfą Opłat i 
Prowizji bankowych Śląskiego Banku Spółdzielczego „SILESIA” w Katowicach dla klientów instytucjonalnych, 
obowiązującą w dniu wykonywania czynności. 
Zabezpieczenie kredytu stanowi:
- weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową,
- poręczenie wekslowe KARBON 2 Sp. z o.o. do kwoty 2,0 mln zł, 
- wpis hipoteczny na nieruchomości fabrycznej położonej w Katowicach przy ulicy  Modelarskiej 11 do kwoty 2,0 
mln zł, wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej,
- zastaw rejestrowy na maszynach i urządzeniach do kwoty 4,0 mln zł wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej,
- pełnomocnictwo do rachunku bieżącego Kredytobiorcy prowadzonego w Śląskim Banku Spółdzielczym „SILESIA” 
w Katowicach,
- pełnomocnictwo do rachunku bieżącego Kredytobiorcy prowadzonego przez PKO BP Oddział w Katowicach
W okresie ostatnich 12 miesięcy spółka zawarła ze Śląskim Bankiem Spółdzielczym „SILESIA” w Katowicach, 
umowy kredytowe (włączając powyższą) na łączną kwotę 8,5 mln zł. Większą umową jest umowa o kredy 
rewolwingowy na kwotę 5,5 mln zł., z dnia 27.06.2013r. (zawarcie umowy rap. bież. nr 33/2013 z dnia 28.06.2013r., 
zmiany do umowy: rap. bież. nr 31/2015 z dnia 8.07.2015r., rap. bież. nr 30/2016 z dnia 25.07.2016r.). 
Pomiędzy Bankiem a Emitentem nie ma powiązań formalnych.
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