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Aneks do umowy kredytowej ze Śląskim Bankiem Spółdzielczym „SILESIA”

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść  raportu:

Zarząd spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. informuje, iż w dniu 
dzisiejszym tj. 30 listopada 2020r. wpłynął do Spółki, podpisany przez drugą stronę tj. Śląski Bank Spółdzielczy 
„SILESIA” w Katowicach, Aneks do umowy o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 30.10.2019r. ze Śląskim Bankiem 
Spółdzielczym „SILESIA” w Katowicach (raport bieżący nr 45/2019 z dnia 30.10.2019r. oraz raport bieżący nr 
44/2020 w dniu 30.10.2020r. dot. aneksu do umowy). Zgodnie z zawartym aneksem, kredyt w wysokości 4.000,0 
tys. zł zostaje przedłużony do dnia 29.10.2021 roku. W dniu zawarcia niniejszego aneksu oprocentowanie kredytu 
wynosi 3,70 % w stosunku rocznym, co stanowi sumę stopy referencyjnej WIBOR 1M obowiązującej w dniu 
podpisania aneksu do umowy kredytu, która wynosi 0,20 % oraz marży Banku w wysokości 3,50 p. p. Prawne 
zabezpieczenie spłaty udzielonego kredytu stanowi:
1) weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy z klauzulą „bez protestu” wraz z deklaracją wekslową,
2) poręczenie wekslowe Spółki Karbon 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością do kwoty 2.000.000,00 zł,
3)pełnomocnictwo do dysponowania środkami na rachunkach bankowych Kredytobiorcy prowadzonych przez 
Śląski Bank Spółdzielczy „Silesia” w Katowicach,
4) zastaw rejestrowy na grupie maszyn i urządzeń o łącznej wartości wynoszącej  3.445.600,00 zł. Najwyższa 
suma zabezpieczenia do kwoty: 6.000.000,00 zł. 
5) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej w/w maszyn i urządzeń, na sumę ubezpieczenia odpowiadającej ich 
wartości rynkowej, 
6) oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 par. 1 pkt 5 kpc złożone przez Kredytobiorcę do kwoty 
6.000.000,00 zł. z możliwością wystąpienia o nadanie aktowi notarialnemu klauzuli wykonalności w terminie do 
dnia 29.10.2023 r.
Pomiędzy Bankiem a Emitentem nie ma powiązań formalnych.
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