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Art. 70 pkt 1 Ustawy o oferc ie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:

Zarząd Spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna informuje, iż w dniu 
15 czerwca 2010 roku otrzymał od Spółki KARBON 2 Sp. z o.o. zawiadomienie o następującej treści: 
W wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy z 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i 
warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 
publicznych (Dz. U. Nr 184 poz. 1539 z późn. zm.) informujemy o zmianie dotychczas posiadanego przez KARBON 
2 spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Katowicach udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów w spółce 
publicznej Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna w Katowicach, a to 
nabyciu 140.000 (stu czterdziestu tysięcy) akcji w/w spółki, co stanowi 4,5 % udziału w jej kapitale zakładowym. 
1. Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, którego dotyczy zawiadomienie.
Nabycie 140.000 (stu czterdziestu tysięcy) akcji Spółki nastąpiło na podstawie złożenia w dniu 11 czerwca 2010 
roku zlecenia maklerskiego dla transakcji pakietowej zawartej poza rynkiem regulowanym z datą rozliczenia 
transakcji w dniu 14 czerwca 2010 roku. Przedmiotowy pakiet akcji nabyty został od Spółki KOPEX Spółka Akcyjna 
z siedzibą Katowicach. 
2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba 
głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów. 
Przed zmianą KARBON 2 Sp. z o.o. w Katowicach posiadała 1.728.056 akcji w kapitale zakładowym Spółki, co 
stanowiło 55,61 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz dawało prawo do 1.728.056 głosów na Walnym 
Zgromadzeniu Akcjonariuszy i stanowiło 55,61 % głosów na tym Zgromadzeniu. 
3. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z 
tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów. 
Po dokonanej zmianie KARBON 2 Sp. z o.o. w Katowicach posiada 1.868.056 akcji w kapitale zakładowym Spółki, 
co stanowi 60,12 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz daje prawo do 1.868.056 głosów na Walnym 
Zgromadzeniu Akcjonariuszy i stanowi 60,12 % głosów na tym Zgromadzeniu.
4. W okresie 12 miesięcy od złożenia niniejszego zawiadomienia, Spółka KARBON 2 Sp. z o.o. przewiduje 
możliwość zwiększenia zaangażowania. Zawiadomienie nie jest składane w związku z osiągnięciem lub 
przekroczeniem przez KARBON 2 Sp. z o.o. w Katowicach 10% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu 
Akcjonariuszy Spółki. 
5. KARBON 2 Sp. z o.o. w Katowicach nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcje Spółki. 
6. KARBON 2 Sp. z o.o. w Katowicach nie zawarła z podmiotem trzecim umowy, której przedmiotem jest 
przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu. 
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