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Skrócona nazwa emitenta

FASING

Temat

Umowa znacząca

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 w dniu 
dzisiejszym, tj. 29 kwietnia została podpisana przez Spółkę umowa (umowa datowana dnia 24 kwietnia 2013 
roku) z Lubelskim Węglem „BOGDANKA” S.A., przedmiotem której będzie dostawa łańcuchów ogniwowych 
górniczych i ogniw złącznych do łańcuchów górniczych oraz zgrzebeł. Łączna wartość umowy wynosi 9.447,8 tys. zł 
netto. Minimalna wartość umowy wynosi: 30% maksymalnej wartości umowy. Umowa obowiązuje w okresie 12 
miesięcy od dnia jej podpisania. Dostawy w ramach tej umowy realizowane będą na podstawie okresowych 
zamówień określających asortyment, ilość i termin dostawy. 
W przypadku odstąpienia od umowy dostawy przez Lubelski Węgiel z przyczyn leżących po stronie Dostawcy, 
Dostawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Lubelskiego Węgla kary umownej w wysokości 10% wartości 
netto umowy. Lubelski Węgiel ma prawo obciążyć Dostawcę karą umowną w przypadku opóźnienia się przez 
Dostawcę z realizacją każdorazowego zamówienia okresowego w wysokości 0,1% wartości netto części danego 
zamówienia okresowego, niezrealizowanego w terminie, za każdy dzień opóźnienia.

W okresie ostatnich 12-stu miesięcy zawarto ze spółką Lubelski Węgiel „BOGDANKA” S.A.  cztery umowy 
(włączając powyższą) na łączną wartość 11.714,4 tys. zł. Umową o najwyższej wartości w tym okresie jest umowa 
o której mowa powyżej 

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 z późn. zm.).
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2013-04-29 Maksymilian Klank Wiceprezes Zarządu

2013-04-29 Mariusz Fiałek Wiceprezes Zarządu
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