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Treść raportu:

Zarząd spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING SA informuje, że w dniu 
wczorajszym tj. 14 listopada 2017 roku została zawarta Wstępna Umowa o Współpracy pomiędzy Stronami: 
spółką Grupa Kapitałowa FASING S.A. (określoną w umowie Stroną A); spółką Tien Lam Spółka z o.o. z siedzibą 
w Thon 1 Distr. Phuong Nam. Uong Bi City. Quang Ninh Prov Vietnam (Strona B) i spółką Fasing Maszyny i 
Konstrukcje Przemysłowe Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Modelarskiej 11 (Strona C). Strony zamierzają 
utworzyć  w kompleksie przemysłowym My An, Gmina My An, okręg Luc Ngan, prowincja Bac Giang, Wietnam 
Spółkę Akcyjną pod nazwą Fabryka Maszyn i Urządzeń Przemysłu Górniczego Fasing Thien Lam S.A.  
Przedmiotem niniejszej Wstępnej Umowy o Współpracy jest określenie zasad i warunków współpracy 
Wspólników w zakresie relacji pomiędzy Stronami i współdziałania w celu utworzenia Spółki i rozpoczęcia przez 
nią działalności w zakresie produkcji łańcuchów, maszyn i narzędzi górniczych. Ogólna wartość inwestycji 
kapitałowej Stron oceniana jest na wartość około 30 mln Euro. 
Zgodnie z powyższą umową liczby, planowany czas trwania inwestycji , zapotrzebowanie kadrowe i pozostałe 
podstawowe warunki współpracy zostaną określone w aneksie do wstępnej umowy o współpracy. Strony ustaliły 
w umowie, że szczegóły wzajemnej współpracy, w tym również opracowanie dokumentów prawnych koniecznych 
do rejestracji Spółki z udziałem Stron nastąpi w terminie do 30 czerwca 2018 roku. W szczególności zostanie 
opracowany statut spółki zawierający podstawowe regulacje korporacyjne, w tym: wysokość kapitału zakładowego 
i zasady jego podwyższenia, rodzaj wyemitowanych akcji i uprawnienia z nich wynikające, skład i zasady 
powołania organów Spółki, wzajemne relacje pomiędzy organami, czas trwania Spółki, zasady podziału zysku lub 
pokrycia straty, zasady likwidacji działalności. 
Warunkiem realizacji wspólnego przedsięwzięcia będzie pozyskanie finansowania ze strony banku krajowego, a 
także szczegółowe uzgodnienie zasad współpracy między stronami, podpisanie statutu wspólnego 
przedsięwzięcia oraz uzyskanie wymaganych zgód administracyjnych i korporacyjnych. 
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