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FASING

Temat

Zbycie znacznego pakietu akcji .

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd Spółki Fabryk Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. informuje, iż w dniu 
wczorajszym tj. 15 czerwca 2010 roku wpłynęło do Spółki (fax) zawiadomienie od Spółki KOPEX SA informujące o 
zmianie dotychczas posiadanego udziału ogólnej liczby głosów przez „KOPEX” S.A. w spółce publicznej FASING 
S.A. w Katowicach o następującej treści:

W wykonaniu obowiązku zawiadomienia wynikającego z art. 69 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o 
ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu 
oraz o spółkach publicznych (z późn. zm.) Zarząd „KOPEX” S.A. z siedzibą w Katowicach uprzejmie informuje, iż w 
wyniku dokonanej w dniu 11 czerwca 2010 roku transakcji pakietowej pozasesyjnej nastąpiła sprzedaż 
posiadanych przez „KOPEX” S.A. 140.000 akcji zwykłych na okaziciela spółki publicznej „FASING” S.A. z siedzibą w 
Katowicach i zmniejszeniu uległ udział posiadania przez „KOPEX” S.A. akcji spółki „FASING” S.A. ( zarejestrowane 
w KDPW pod kodem PLFSING00010) do stanu 0,00% ogólnej liczny głosów. Przedmiotowa transakcja sprzedaży 
dokonana została na podstawie zawartego  w dniu 11 czerwca 2010 roku porozumienia  pomiędzy „KOPEX” S.A.  
w Katowicach (Sprzedawca), a spółką „KARBON 2” Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Modelarska 11 
(Kupujący) i udzielonego przez „KOPEX” S.A. DM BOŚ S.A. zlecenia do transakcji pakietowej. Rozliczenie transakcji
nastąpiło na koniec dnia 14 czerwca 2010 roku tj. przeniesienie prawa własności poprzez zapis w DM BOŚ S.A. na
rachunku nabywcy – spółki „KARBON 2” Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach 140.000 sztuk akcji na okaziciela 
spółki „FASING” S.A., które stanowią 4,505 % udziału w kapitale zakładowym „FASING” S.A. i uprawniają do 
140.000 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 4,505 % ogólnej liczby głosów. 
Przed sprzedażą „KOPEX” S.A. posiadał łącznie 140.000 sztuk akcji „FASING” S.A. stanowiących 4,505 % udziału 
w kapitale zakładowym „FASING” S.A. i uprawniających do 140.000 głosów na walnym zgromadzeniu, co 
stanowiło 4,505 % ogólnej liczby głosów. Aktualnie „KOPEX” S.A. nie posiada już żadnych akcji spółki publicznej 
„FASING” S.A. 
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