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Skrócona nazwa emitenta

FASING

Temat

Transakcje ze Spółką FWM Kuźnia Osowiec Sp. z o.o. 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, że w dniu 
dzisiejszym tj. 18 stycznia 2011 roku, Spółka w ramach współpracy skierowała do Spółki FWM Kuźnia Osowiec 
Sp. z o.o., z siedzibą w Osowcu k/Opola, zamówienie na wartość 499,9 tys. zł. Przedmiotem tego zamówienia są 
odkuwki półogniwa. 
Wartość jednostkowych kilkakrotnych zamówień złożonych przez Spółkę Grupa Kapitałowa FASING S.A. do Spółki 
FWM Kuźnia Osowiec Sp. z o.o. w okresie od dnia 28 stycznia 2010 roku do dnia 18 stycznia 2011 roku (włączając 
powyższe zamówienie) wynosi łącznie 5.414,1 tys. zł. (kwota ta, to również wartość zamówień składanych w 
okresie ostatnich 12 miesięcy). Przedmiotem tych zamówień były odkuwki zamka, odkuwki półogniwa, odkuwki 
ogniwa złącznego, odkuwki zgrzebła, odkuwki obejmy kutej, odkuwki łącznika liniowego, zgrzebła, 
oprzyrządowania do kucia ogniw, zamków oraz do kucia odkuwek ogniwa i półogniwa. 
Zamówieniem o największej wartości złożonym w tym okresie jest powyżej wymienione zamówienie z dnia 18 
stycznia 2011 roku na odkuwki półogniwa o wartości 499,9 tys. zł. 
Spółka FWM Kuźnia Osowiec Sp. z o.o. w tym samym okresie skierowała do FASING S.A. zamówienia na łączną 
wartość 198,8 tys. zł, przedmiotem których były pręty i płaskowniki. 
Transakcje zawarte ze Spółką FWM Kuźnia Osowiec Sp. z o.o. mają charakter transakcji handlowych nie 
odbiegających od standardów rynkowych i nie zawierają klauzuli dotyczących kar umownych. 

Za kryterium uznania za umowę znaczącą przyjęto wartość 10% kapitału własnego Emitenta, który na dzień: 
30.09.2010 r. wynosił 54.841,5 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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2011-01-18 Mariusz Fiałek Wiceprezes Zarządu
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