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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 S.A. informuje o powzięciu w dniu 
dzisiejszym informacji o dokonaniu w dniu 11 grudnia 2017 roku przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w 
Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego rejestracji zmian w Statucie Spółki, 
przyjętych Uchwałami od nr 5/2017 do nr 7/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 5 października 
2017 roku.
Poniżej przedstawiamy wykaz zarejestrowanych zmian:
art. 15 otrzymał brzmienie:
 „15.1 Rada Nadzorcza składa się z pięciu do dziewięciu członków wybranych przez Walne Zgromadzenie na 
wspólną kadencję, przy czym:
1)    przynajmniej jeden członek Rady Nadzorczej posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub 
badania sprawozdań finansowych,
2)    przynajmniej jeden członek Rady Nadzorczej posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa 
Spółka,
3)    przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej jest niezależna od Spółki w rozumieniu art. 129 ust. 3 ustawy z 
dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.
15.2 Kadencja Członka Rady nadzorczej trwa trzy lata.
15.3 Kandydaci do pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej składają oświadczenia o:
1)    posiadaniu wiedzy i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,
2)    posiadaniu wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka,
3)    niezależności od Spółki w rozumieniu art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017r. o biegłych rewidentach, 
firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.” 
„Art.20.2 pkt. 1) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki,”
Dodano w artykule 20. ust. 3 w brzmieniu:
„Art.20. 3 Rada Nadzorcza powołuje spośród swych członków, członków Komitetu Audytu, o którym mowa w 
ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. 
Szczegółowy tryb działania Komitetu Audytu określa regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.”
Skreślono dotychczasową treść artykułu 20 ust. 2 pkt. 9) w brzmieniu:
„Art. 20.2 pkt. 9) wykonywanie zadań Komitetu Audytu jeżeli Komitet Audytu nie zostanie powołany lub zaistnieją 
przeszkody uniemożliwiające jego funkcjonowanie.”
„Art. 31.1 Sporządzenie przez Zarząd rocznego sprawozdania finansowego powinno nastąpić w ciągu trzech 
miesięcy po upływie roku obrotowego. Przed zatwierdzeniem, roczne sprawozdanie finansowe podlega badaniu.”
„Art. 31.3 Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki, roczne sprawozdanie finansowe, sprawozdanie Rady 
Nadzorczej wraz ze sprawozdaniem z badania udostępniane będą akcjonariuszom w terminach zgodnie z 
przepisami prawa.”
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