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FASING

Temat

Transakcje z podmiotem dominującym na wartość umowy znaczącej

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. informuje, iż wartość transakcji 
pomiędzy spółką Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. a spółką  KARBON 2 Sp. z 
o.o.  z siedzibą w Katowicach, od dnia 18 lipca 2012 roku tj. od dnia publikacji raportu bieżącego nr 41/2012 do 
dnia dzisiejszego wynosi 6.763,2 tys. zł. Na kwotę tą składają się :
1. Podpisana w dniu dzisiejszym tj. 26 kwietnia 2013 roku, umowa dotycząca sprzedaży spółce  KARBON 2 Sp. z 
o.o., ustanowionego do dnia 05.12.2089r.  prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w 
Katowicach przy ulicy Modelarskiej, stanowiącej działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 160/9 o powierzchni 
0,0532 ha oraz prawo własności wzniesionego na tej działce budynku administracyjno – socjalnego o kubaturze 5 
871 m3 oraz powierzchni użytkowej 1 043 m2, stanowiącego odrębną nieruchomość, dla których Sąd Rejonowy 
Katowice - Wschód w Katowicach XI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KA1K/00048838/3. 
Zgodnie z umową nieruchomość została sprzedana za cenę 1.924.335,00 zł brutto
2. Zamówienia składane w ramach współpracy pomiędzy spółkami. Wartość jednostkowych kilkakrotnych 
zamówień w okresie od dnia 18 lipca 2012 roku do dnia 26 kwietnia 2013 roku wynosi 4.466,0 tys. zł. 
Przedmiotem tych zamówień był materiał bezpośrednio produkcyjny tj. walcówka, pręty walcowane, odkuwki, 
zgrzebła. Zamówieniem o największej wartości złożonym w tym okresie jest zamówienie na pręty walcowane z 
dnia 20 sierpnia 2012 roku na wartość 1.002,9 tys. zł. 
3. Od dnia 18 lipca 2012 roku do dnia dzisiejszego spółki zawarły kilka umów na  łączną kwotę 372,9 tys. zł. 
Przedmiotem tych umów były roboty budowlano-remontowe przeprowadzone w budynku administracyjnym spółki 
oraz w budynku hali produkcyjnej. 

Za kryterium uznania za umowę znaczącą przyjęto wartość 10% kapitału własnego Emitenta, który na dzień 
31.12.2012 r. wynosił 63.760,2 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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2013-04-26 Maksymilian Klank Wiceprezes Zarządu
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