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Skrócona nazwa emitenta

FASING

Temat

Znaczące umowy

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd Spółki Fabryk Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. informuje, iż zostały zawarte z 
Jastrzębską Spółką Węglową S.A. dwie umowy, które w dniu 27 czerwca 2006 roku zostały dostarczone do Spółki 
na łączną wartość 9.217,4 tys. zł. 
1. Umowa zawarta na sprzedaż łańcuchów ogniwowych górniczych oraz tras łańcuchowych (dwunitkowe i 
trójnitkowe) do przenośników i opiewa na wartość 8.299,1 tys. zł. Umowa zawarta na okres od 21.06.2007r. do 
20.06.2008r. W ramach przedmiotowej umowy, realizacja dostaw odbywać się będzie na podstawie zamówień 
wystawianych przez Zakład Logistyki Materiałowej JSW S.A. Ostateczna wartość umowy może ulec zmianom, 
ponieważ zależy od faktycznej ilości towaru dostarczanego zgodnie ze szczegółowymi zamówieniami 
wystawianymi w ramach niniejszej umowy. 
Postanowienia odnośnie kar umownych:
- jeżeli dostawa nie nastąpi, bądź zwłoka w dostawie będzie dłuższa niż 10 dni, Kupujący może naliczyć, a 
Sprzedający zapłaci karę umowną w wysokości 0,3% wartości brutto nie zrealizowanej dostawy za każdy dzień 
zwłoki. Po bezskutecznym upływie 10 dni, o których mowa powyżej, kara umowna naliczana jest od dnia 
wskazanego przez Kupującego jako dzień dostawy.
- w przypadku odstąpienia przez Kupującego od umowy z przyczyn leżących po stronie Sprzedającego, a także w 
przypadku gdy Sprzedający nie zrealizował zamówienia, a umowa wygasła na skutek upływu terminu na jaki 
została zawarta, Kupujący może naliczyć, a Sprzedający zapłaci karę umowną w wysokości 10% wartości brutto 
niezrealizowanej części umowy. 
- Sprzedający może naliczyć, a Kupujący zapłaci Sprzedającemu karę w wysokości 10% wartości brutto 
niezrealizowanej części umowy w przypadku gdy Kupujący odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które 
ponosi odpowiedzialność Kupujący, poza przypadkiem ujęty w art. 145 PZP. 
- Kupujący zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wartość wyżej wymienionych 
kar umownych, gdy kary umowne nie pokryją wyrządzonej szkody. 

2. Umowa zawarta na sprzedaż łańcuchów ogniwowych górniczych oraz trasy łańcuchowej do przenośnika z 
przeznaczeniem do kopalń JSW SA opiewająca na wartość 918,3 tys. zł, z okresem obowiązywania na 2007 rok tj. 
od dnia 21.06.2007r. do 30.06.2007r. Ostateczna wartość umowy może ulec zmianom, ponieważ zależy od 
faktycznej ilości towaru dostarczanego zgodnie ze szczegółowymi zamówieniami wystawianymi w ramach 
niniejszej umowy.
Postanowienia odnośnie kar umownych:
- jeżeli dostawa nie nastąpi, bądź zwłoka w dostawie będzie dłuższa niż 10 dni, Kupujący może naliczyć, a 
Sprzedający zapłaci karę umowną w wysokości 0,3% wartości brutto nie zrealizowanej dostawy za każdy dzień 
zwłoki. Po bezskutecznym upływie 10 dni, o których mowa powyżej, kara umowna naliczana jest od dnia 
wskazanego przez Kupującego jako dzień dostawy.
- w przypadku odstąpienia przez Kupującego od umowy z przyczyn leżących po stronie Sprzedającego, a także w 
przypadku gdy Sprzedający nie zrealizował zamówienia, a umowa wygasła na skutek upływu terminu na jaki 
została zawarta, Kupujący może naliczyć, a Sprzedający zapłaci karę umowną w wysokości 10% wartości brutto 
niezrealizowanej części umowy. 
- Sprzedający może naliczyć, a Kupujący zapłaci Sprzedającemu karę w wysokości 10% wartości brutto 
niezrealizowanej części umowy w przypadku gdy Kupujący odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które 
ponosi odpowiedzialność Kupujący , poza przypadkiem ujęty w art. 145 PZP. 
- Kupujący zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wartość wyżej wymienionych 
kar umownych, gdy kary umowne nie pokryją wyrządzonej szkody. 

Za kryterium uznania za umowę znaczącą przyjęto wartość kapitałów własnych Emitenta.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych 
przez emitentów papierów wartościowych. 
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FABRYKI SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH GRUPA KAPITAŁOWA FASING SA

(pełna nazwa emitenta)

FASING Metalowy (met)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

40-142 Katowice

(kod pocztowy) (miejscowość)

Modelarska 11

(ulica) (numer)

(032) 735 00 00 032 258-22-66

(telefon) (fax)

fasing@fasing.com.pl www.fasing.pl

(e-mail) (www)

634-025-76-23 271569537

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-06-28 Wanda Zawadzka Wiceprezes Zarządu
2007-06-28 Mariusz Fiałek Wiceprezes Zarządu
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