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Temat

Transakcje ze spółką MOJ S.A. 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 
wczorajszym tj. 24 listopada 2015 roku, Spółka w ramach współpracy skierowała do spółki MOJ S.A. z siedzibą w 
Katowicach (z przeznaczeniem dla Oddziału Kuźnia Osowiec)  trzy zamówienia o łącznej wartości 436,9 tys. zł. 
Przedmiotem tych zamówień są odkuwki ogniwa płaskiego i odkuwki zamka. Wartość złożonych zamówień przez 
Spółkę w okresie od dnia 19 lutego 2015 roku tj. od publikacji raportu bieżącego nr 5/2015 do dnia wczorajszego 
tj. 24 listopada 2015 roku (włączając powyższe zamówienia) wynosi łącznie 7.804,6 tys zł. Przedmiotem tych 
zamówień są odkuwki ogniwa płaskiego, odkuwki zgrzebła, odkuwki obejmy, odkuwki zamka,  odkuwki półogniwa 
i wkładki elastyczne. Zamówieniem o największej wartości złożonym w tym okresie jest zamówienie z dnia 31 
marca 2015 roku na odkuwki ogniwa płaskiego o wartości 575,7 tys zł. 

Za kryterium uznania za umowę znaczącą przyjęto wartość 10% kapitału własnego Emitenta, który na dzień 
30.09.2015r. wynosił 80.692 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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