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Skrócona nazwa emitenta

FASING

Temat

Umowa kredytowa.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - 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 Deutsche Bankiem PBC SA Oddział Katowice umowa kredytu nr KOO/1005772 o kredyt 
obrotowy odnawialny w kwocie 4.000.000,00 zł, na okres od 30.03.2010r. do 28.02.2011r. Kredyt został udzielony 
na finansowanie umowy zawartej ze spółką „Bio-Energia” ESP Spółka z o.o. (zawarcie umowy z Bio-Energia” ESP 
spółka z o.o. podaliśmy w raporcie bieżącym nr 2/2010 z dnia 20 stycznia 2010 roku) 
Oprocentowanie kredytu naliczane jest według stopy zmiennej:
- stopa referencyjna oznacza WIBOR 1M w wysokości 3,62%,
- marża podstawowa w wysokości 2,3 punktów procentowych,
- marża podwyższona stanowi dwukrotność marży podstawowej,
- stopa karna na dzień zawarcia Umowy wynosi 20% i ulega zmianie na zasadach okreś lonych w mającym 
zastosowanie Regulaminie Produktowym.
Datą naliczania odsetek jest ostatni dzień każdego miesiąca kalendarzowego z wyjątkiem ostatniej raty 
odsetkowej naliczanej w dacie zwrotu. 
Zabezpieczenie kredytu stanowi:
- pełnomocnictwo nieodwołalne do dysponowania przez Bank rachunkami bieżącymi Kredytobiorcy prowadzonymi 
przez Bank,
- oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji na podstawie art. 96-98 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 
roku Prawo bankowe (Dz.U. z 2002r. Nr 72 poz. 665 z późn. zmianami),
- weksel własny in blanco na zabezpieczenie zobowiązania kredytowego wystawiony przez Kredytobiorcę wraz z 
deklaracją wekslową,
- potwierdzony przelew wierzytelności z Umowy zawartej w dniu 19.01.2010 roku z Bio-Energia ESP Sp. z o.o. o 
łącznej wartości 11.350.514 zł brutto. 
W okresie ostatnich dwunastu miesięcy zawarto z Deutsche Bankiem PBC SA Oddział Katowice (włączając 
powyższą umowę) – umowy na łączną wartość 4.666,7 tys. zł i 180.000,00 euro.
Za kryterium uznania za umowę znaczącą przyjęto wartość 10% kapitału własnego Emitenta, który na dzień 
31.12.2009r. wynosił 52.428 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 nie będącego państwem 
członkowskim (Dz.U. z 2009r. Nr 33, poz. 259).
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PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkc ja Podpis

2010-03-30 Maksymilian Klank Wiceprezes Zarządu

2010-03-30 Mariusz Fiałek Wiceprezes Zarządu

Komisja Nadzoru Finansowego

2


