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Skrócona nazwa emitenta

FASING

Temat

Znacząca umowa

Podstawa prawna

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

Treść  raportu:

Zarząd Spółki Fabryk Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym
została podpisana przez FASING SA kolejna umowa (datowana 15 czerwca 2009 roku) z Katowickim Holdingiem 
Węglowym S.A. na dostawę łańcuchów ogniwowych górniczych i ogniw złącznych z przeznaczeniem dla KWK 
„Murcki”. Całkowita wartość brutto umowy wynosi 1.890,1 tys. zł i zostaje zawarta na okres 18 (osiemnastu) 
miesięcy od daty jej zawarcia.
Niniejsza umowa została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na dostawy łańcuchów górniczych ogniwowych i ogniw złącznych. Dostawa realizowana będzie 
w ratach. Szczegółowe ilości, terminy i miejsca dostaw materiałów okreś lane będą każdorazowo w pisemnych 
zamówieniach składanych przez Zamawiającego w ramach harmonogramu dostaw. Zamawiający zobowiązuje 
się do złożenia zamówień na realizację przedmiotu umowy o wartości nie mniejszej niż 70% wartości umowy. W 
pozostałym zakresie Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieskładania zamówień bez podania przyczyny. 
Wykonawca oświadcza, iż w przypadku niezrealizowania przedmiotu umowy w wysokości do 30% wartości umowy 
w związku z niezłożeniem zamówień przez Zamawiającego – nie będzie dochodził przeciwko Zamawiającemu 
roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 
Postanowienia odnośnie kar umownych:
1.    Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne: 
-    w wysokości 10% niezrealizowanej wartości umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu 
okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, 
-    w wysokości 0,5% zamówionych materiałów, a nie dostarczonych w terminie za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w 
dostawie, 
2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy kary umowne:
-    w wysokości 10% niezrealizowanej wartości umowy w razie odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z powodu
okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający,
-    w wysokości 0,5% wartości zamówionych przez Zamawiającego, dostarczonych i nie odebranych materiałów za
każdy rozpoczęty dzień zwłoki.
3. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, Strony mogą dochodzić 
odszkodowania uzupełniającego na podstawie Kodeksu Cywilnego.
Od początku bieżącego roku, Spółka zawarła kilka umów (włączając powyższą) na łączną wartość brutto 10.922,6 
tys. zł. Informacje odnośnie zawartych umów w okresie bieżącego roku podano w raportach bieżących nr 20/2009 
z dnia 16 czerwca 2009 roku oraz nr 22/2009 z dnia 25 czerwca 2009 roku. 
W okresie ostatnich 12-stu miesięcy z Katowickim Holdingiem Węglowym SA zawarto umowy (włączając 
powyższe umowy) na łączną wartość brutto 18.122,3 tys. zł. Informacje odnośnie zawartych umów w okresie 
ubiegłego roku podano w raporcie bieżącym nr 28/2008 z dnia 18 lipca 2008 roku. 
Za kryterium uznania za umowę znaczącą przyjęto wartość 10% kapitału własnego Emitenta, który na 31.03.2009r. 
wynosił 51.863 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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PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkc ja Podpis

2009-07-07 Zdzisław Bik Prezes Zarządu
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