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Temat

Informacja nt. terminowych transakcji walutowych typu forward. 

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 o zawarciu z BZ WBK
S.A. transakcji walutowych typu forward mających na celu zabezpieczenie ryzyka kursowego wynikającego z 
realizacji kontraktów eksportowych.
Transakcje zawarte zostały w następujących terminach:
- w dniu 8.06.2015r. zawarto transakcje zabezpieczające kursy walutowe forward na kwotę 820.000,00 euro, 
pozycja sprzedaży z terminem zapadalności na dzień 14.08.2015r.,
- w dniu 6.07.2015r. zawarto transakcje zabezpieczające kursy walutowe forward na kwotę 500.000,00 euro, 
pozycja sprzedaży z terminami zapadalności na dzień 15.09.2015r.
- w dniu 14.07.2015r. zawarto transakcje forward kupna na kwotę 500.000,00 euro po kursie 4,1615 zł.
Na dzień 14.07.2015r. FASING posiada otwarte pozycje walutowe sprzedaży w wysokości 820.000,00 euro z 
terminem zapadalności na dzień 14.08.2015r.

Za kryterium uznania łącznej wartości zawartych transakcji za znaczące przyjęto wartość 10% kapitału własnego 
Emitenta, który na dzień 31.03.2015r. wynosił 77.491,3 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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