
RB 36 2013FASING

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 36 / 2013

Data sporządzenia: 2013-07-29

Skrócona nazwa emitenta

FASING

Temat

Zmiana wartości ustanowionego zastawu na aktywach o znacznej wartości 

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd Fabryk Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING SA informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 29 
lipca 2013 roku Spółka otrzymała z Sądu Rejonowego Katowice–Wschód w Katowicach Wydział IX 
Gospodarczy–Rejestru Zastawów Postanowienie z dnia 24 lipca 2013 roku zmieniające wysokość kwoty 
ustanowionego zabezpieczenia na mieniu ruchomym tj. maszynach i urządzeniach stanowiących własność spółki 
FASING S.A. z kwoty 30.029,0 tys. zł na kwotę 37.239,0 tys. zł. Zmiana wartości zabezpieczenia wynika z 
ustanowionego zastawu na maszynach i urządzeniach stanowiących zabezpieczenie na rzecz Powszechnej Kasy 
Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Regionalny Oddział w Katowicach tytułem zabezpieczenia udzielonego 
przez ten Bank Spółce kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego w kwocie 6.000,0 tys. zł. na podstawie 
umowy z dnia 22 września 2009 roku, a następnie aneksem z dnia 10 lipca 2013 roku przedłużonego do dnia 09 
lipca 2016 roku. O kredycie informowaliśmy w raportach bieżących: nr 29/2009 z dnia 23.09.2009r, nr 30/2009 z 
dnia 09.10.2009r., nr 31/2009 z dnia 13.10.2009r., nr 35/2013 z dnia 25.07.2013r.
Pomiędzy Bankiem a Emitentem nie ma powiązań formalnych.

Kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości przyjęto - wartość ustanowionego 
zastawu przekracza równowartość kwoty 1 mln euro.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 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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