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Umowa o współpracy 

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
tj. 10 czerwca 2010 roku, została podpisana przez Spółkę FASING S.A. Umowa o współpracy ze Spółką Eco-Hogar 
Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Księdza Prymasa Augusta Hlonda 2/82. Umowa ta została 
zawarta na okres 10 lat i może być rozwiązana przez każdą ze Stron z zachowaniem trzymiesięcznego okresu 
wypowiedzenia. Strony umowy, zwane też Partnerami, podpisując umowę zdecydowały się podjąć współpracę w 
zakresie wspólnej realizacji projektów/inwestycji  w sektorze odnawialnych źródeł energii (OZE) oraz w sektorze 
deweloperki mieszkaniowej, ewentualnie w innych sektorach gospodarki polskiej. Strony zgodnie postanowiły, że 
zawarły niniejszą umowę, celem okreś lenia zasad współpracy w zakresie realizacji projektów i przyszłych 
inwestycji. Zgodnie z postanowieniami umowy Strony postanowiły, iż zamierzają wspólnie realizować inwestycje w 
sektorze odnawialnych źródeł energii, w tym w budowaniu biogazowi oraz w budownictwie zabudowań i osiedli 
zrównoważonych. 
Strony zobowiązały się w okresie trwania niniejszej umowy do niepodejmowania działań konkurencyjnych, które 
uniemożliwiałyby lub utrudniały osiągnięcie celu objętego niniejszą umową. Podjęcie działalności konkurencyjnej 
możliwe jest jedynie w razie wyrażenia na to pisemnej uprzedniej zgody drugiego z Partnerów, oraz nie podjęcia 
decyzji przez Partnerów o wspólnej współpracy z danym kontrahentem bądź złożenia wspólnej oferty-  w zakresie 
przedmiotowej oferty bądź współpracy z kontrahentem. Zgodnie z postanowieniami umowy  o ile Strony nie ustalą 
na piśmie inaczej, wspólnie uzgodniły, iż nie będą wykonywać inwestycji polegającej na budowie biogazowni w 
razie zaistnienia  którekolwiek z następujących okoliczności: brak nabywcy dla biogazowni przed rozpoczęciem 
budowy, nie dysponowanie odpowiednim materiałem produkcyjnym dla biogazu, wydolność projektowanej 
biogazowni nie przekracza 999 KW. 
W razie podjęcia przez jednego z Partnerów współpracy z kontrahentem Partner, który dokonał naruszenia 
zobowiązany będzie zapłacić drugiemu Partnerowi karę umowną w wysokości 850 000 zł. W razie gdyby kara 
umowna nie pokrywała szkody poniesionej przez któregokolwiek z Partnerów,  Partnerzy są uprawnieni do 
dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. Szczegółowy podział zadań, odpowiedzialności za ich 
realizację oraz kosztów finansowania zostanie uzgodniony dla każdego wspólnie realizowanego projektu w 
odrębnych umowach. 

Za kryterium uznania za umowę znaczącą przyjęto wartość 10% kapitału własnego Emitenta, który na dzień 
31.03.2010 wynosił 53.734 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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2010-06-10 Maksymilian Klank Wiceprezes Zrządu

2010-06-10 Mariusz Fiałek Wiceprezes Zarządu
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