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Treść raportu:

Zarząd spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. informuje, iż w dniu 
dzisiejszym tj.  30 września 2020 roku zostały podpisane cztery umowy ze spółką zależną Fasing Sino-Pol 
(Beijing) Mining Equipment and Tools Co., Ltd. (Chiny), na łączną wartość 7.300.321,10 CNY:
1)  Umowa na wartość 2.206.100,00 CNY, przedmiotem której są złącza. Termin dostawy został ustalony do dnia 
31.12.2020r. 
2) Umowa na wartość 1.429.495,90 CNY, przedmiotem której jest łańcuch górniczy i złącza. Termin dostawy został 
ustalony do dnia 31.01.2021r.
3) Umowa na wartość 1.832.362,60 CNY, przedmiotem której jest łańcuch górniczy i złącza. Termin dostawy został 
ustalony do dnia 31.03.2021r.
4) Umowa na wartość 1.832.362,60 CNY, przedmiotem której jest łańcuch górniczy i złącza. Termin dostawy został 
ustalony do dnia 30.04.2021r.
Zgodnie z powyższymi umowami jeżeli którakolwiek ze Stron umowy z powodu zadziałania siły wyższej opóźni 
wykonanie umowy, to okres realizacji zamówienia może zostać przedłużony do czasu rozwiązania problemu. 
Wszelkie spory związane z umową lub jej wykonaniem będą załatwiane poprzez konsultacje.  W przypadku, gdy 
nie można osiągnąć porozumienia poprzez konsultacje, spór będzie rozpatrywany przez wybrany przez Strony sąd 
arbitrażowy polski. Decyzja Komisji Arbitrażowej lub Instytutu Arbitrażu zostanie przyjęta jako ostateczna i wiążąca 
dla obu stron. Podczas arbitrażu umowa będzie nieprzerwanie wykonywana przez obie Strony za wyjątkiem tych 
podlegających arbitrażowi. 
W dniu dzisiejszym tj. 30 września 2020r. został podpisany również Aneks do umowy z dnia 18.05.2020r. 
(przedmiotem której był łańcuch górniczy) ze spółką Fasing Sino-Pol (Beijing) Mining Equipment and Tools Co., 
Ltd. Umowa ta, była wliczana do łącznej wartości umów zawartych ze spółką zależną w okresie od 30.03.2020r. do 
22.06.2020r.(raport bieżący nr 26/2020 w dniu 22.06.2020r.). Niniejszy Aneks zmienił wartość umowy z kwoty 
3.180.508,80 CNY na wartość 3.921.627,36 CNY. 
W ramach współpracy pomiędzy firmami wartość wszystkich umów w okresie od dnia 22 czerwca 2020 tj. od 
publikacji raportu bieżącego nr 26/2020 do dnia dzisiejszego tj. do dnia 30 września 2020 roku, włączając 
powyższe umowy oraz Aneks zmieniający kwotę umowy z dnia 18 maja 2020r., wynosi łącznie 8.262.303,73 CNY. 
Przedmiotem tych umów były łańcuchy górnicze oraz złącza. 
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