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Skrócona nazwa emitenta

FASING

Temat

umowa kredytowa.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o oferc ie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki Fabryk Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym 
została zawarta z Bankiem DnB NORD Polska S.A. z siedzibą w Warszawie Region Bankowości Korporacyjnej – 
Śląsk umowa kredytowa, w ramach której Bank udzielił spółce FASING S.A. kredytu nieodnawialnego w kwocie 
4.800.000,00 zł. na n/p warunkach:
- okres kredytowania: 36 miesięcy, dzień ostatecznej spłaty kredytu 31 marca 2015 roku, 
- cel kredytowania: refinansowanie zaangażowania w Banku PEKAO S.A. i w Banku Gospodarstwa Krajowego 
oraz finansowanie bieżącej działalności,
- spłata kredytu: w 36 ratach kapitałowych, w tym 35 równych rat kapitałowych w wysokości 133.330,00 zł jest 
płatnych ostatniego dnia każdego miesiąca, począwszy od 30 kwietnia 2012 roku, natomiast ostatnia 36 rata 
kapitałowa w wysokości pozostałej do spłaty kwoty kredytu nieodnawialnego podlega spłacie w dniu ostatecznej 
spłaty, 
- stopa bazowa: WIBOR dla 1-miesięcznych depozytów w PLN,
- marża banku: 2,70pp w stosunku rocznym. 
Prowizje należne Bankowi: 
- prowizja przygotowawcza: 0,1% kwoty kredytu, płatna jednorazowo,
- prowizja za przedterminową spłatę: 0,5% kwoty przedterminowej spłaty.
Zabezpieczenie kredytu stanowi:
- zastaw rejestrowy na 300.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł każda 
wyemitowanych przez spółkę MOJ SA, będących własnością FASING SA,
- zastaw rejestrowy na 4.293.475 sztuk akcji imiennych o wartości nominalnej 1,00 zł każda wyemitowanych przez 
spółkę MOJ SA, będących własnością FASING SA,
- zastaw rejestrowy na maszynach i urządzeniach szczegółowo określonych w odrębnej umowie zastawu 
rejestrowego wraz z cesją praw z umowy ubezpieczenia. Termin ustanowienia zabezpieczenia: do 14 dni od dnia 
udostępnienia kredytu,
- zastaw rejestrowy na zapasach (materiały wsadowe), szczegółowo określonych w odrębnej umowie zastawu 
rejestrowego wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej. Termin ustanowienia zabezpieczenia: do 14 dni od 
dnia udostępnienia kredytu.

Wartość umów zawartych z Bankiem DnB NORD Polska S.A. z siedzibą w Warszawie Region Bankowości 
Korporacyjnej – Śląsk w ciągu ostatnich 12-stu miesięcy (wliczając powyższą umowę) wynosi 6.800,0 tys. zł.
Za kryterium uznania za umowę znaczącą przyjęto wartość 10% kapitału własnego Emitenta, który na dzień 
30.09.2011r. wynosił 59.548,6 tys. zł.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie 
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków 
uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem 
członkowskim (Dz.U. z 2009r. Nr 33, poz. 259).
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2012-02-28 Maksymilian Klank Wiceprezes Zarządu
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