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Aneks do zawartej z Santander Bank Polska S.A. Umowy o MultiLinię

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. informuje, że w dniu 
dzisiejszym tj. 15 listopada 2018 roku został podpisany z Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 
(poprzednia nazwa banku - Bank Zachodni WBK S.A.) kolejny Aneks do zawartej umowy o MultiLinię nr K00698/16 
z dnia 25 lipca 2016 roku zwiększający wysokość Multilinii o kwotę 1.000.000,00 zł z przeznaczeniem na 
otrzymywanie gwarancji bankowych do dnia 31.03.2019r. (o zawartej umowie o MultiLinię informowaliśmy w 
raporcie bieżącym nr 31/2016 w dniu 25 lipca 2016 r., natomiast o aneksach do umowy informowaliśmy w 
raporcie bieżącym nr 11/2017 w dniu 10 kwietnia 2017r.; w raporcie bieżącym  nr 43/2017 w  dniu  16 listopada 
2017r.,  w raporcie bieżącym nr 11/2018 w dniu 
16 kwietnia 2018r., w raporcie bieżącym nr 30/2018  w dniu 19 czerwca 2018 roku oraz w raporcie bieżącym nr 
31/2018 w dniu 3 lipca 2018 roku).  Zgodnie z zawartym Aneksem Bank zobowiązuje się wobec Klienta do 
świadczenia Usług w kwotach i Okresach Dostępności określonych w Umowie, do wysokości MultiLinii w kwocie 
10.800.000,00 zł.  
Prowizje i opłaty dodane niniejszym aneksem: 
1) prowizja za udzielenie Gwarancji w wysokości 0,45 %  kwoty Gwarancji obowiązującej w pierwszym dniu 
Okresu Prowizyjnego, jednak nie mniej niż 500,00 zł  lub kwotę stanowiącą równowartość 500,00 zł,
2) prowizja za wypłatę z Gwarancji w wysokości 0,5 % kwoty wypłaconej Gwarancji, jednak nie mniej niż 200,00 zł 
lub równowartość tej kwoty stanowiącą równowartość 200,00 zł,
3) inne opłaty i prowizje z tytułu udzielonej Gwarancji w przypadkach i w wysokości określonej w taryfie opłat i 
prowizji obowiązującej w Banku w dniu pobrania opłat i prowizji. 
Zgodnie z zawartym Aneksem podwyższeniu uległo poręczenie wekslowe udzielone przez spółkę Karbon 2 Sp. z 
o.o. wraz z deklaracją poręczyciela wekslowego z kwoty 11.760.000,00 zł do kwoty 12.960.000,00 zł. 
Pozostałe zapisy umowy pozostają bez zmian. 
Pomiędzy Bankiem a Emitentem nie ma powiązań formalnych.
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