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Temat

Aneks do umowy cesji wierzytelności 

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. 10 stycznia 2014 r. spółka Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. 
zawarła ze spółką Karbon 2 Sp. z o.o. aneks nr 2 do umowy cesji wierzytelności z dnia 2 lipca 2013 roku, zgodnie z 
którym, w okresie, o który został przesunięty termin płatności, spółce Karbon 2 Sp. z o.o. przys ługują odsetki w 
wysokości 4 % w skali roku, liczone od wysokości niedokonanej zapłaty ceny. Odsetki będą płatne w terminie do 
dnia 30 września 2014 roku. W przypadku dokonania zapłaty ceny przed terminem okreś lonym powyżej, odsetki od
ceny zostaną naliczone do dnia zapłaty. 
O zawarciu umowy cesji wierzytelności informowaliśmy raportem bieżącym nr 34/2013 z dnia 3 lipca 2013 roku, 
zaś  o przesunięciu terminu zapłaty ceny- raportem nr 1/2014 z dnia 3 stycznia 2014 roku. 

Za kryterium uznania za umowę znaczącą przyjęto wartość 10% kapitału własnego Emitenta, który na dzień 
30.09.2013r. wynosił 67.203,9 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 pózn. zm). 
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PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i  Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2014-01-10 Zofia Guzy Wiceprezes Zarządu

2014-01-10 Stanisław Śwituła Prokurent
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