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Skrócona nazwa emitenta

FASING

Temat

Aneks do umowy limitu kredytowego wielocelowego 

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść  raportu:

Zarząd spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. informuje o zawarciu w dniu 
dzisiejszym tj. 26 lutego 2020 roku z Bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, z 
siedzibą w Warszawie, Aneksu do Umowy kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego z dnia 22 września 
2009 roku (o zawartej umowie informowaliśmy raportem bieżącym nr 29/2009 w dniu 23 września 2009 roku, o 
zmianach do umowy w raporcie bieżącym nr 25/2015 z dnia 19 czerwca 2015 roku, w raporcie bieżącym nr 
41/2017 z dnia 13 listopada 2017 roku oraz w raporcie bieżącym nr 33/2019 z dnia 27 czerwca 2019 roku). 
Zgodnie z zawartym aneksem Limit został udzielony na okres od dnia 22 września 2009 roku do dnia 30 czerwca 
2022 roku oraz uległ podwyższeniu z kwoty 452.000,00 zł do kwoty 5.000.000,00 zł. 
Zabezpieczenia umowy stanowią: 
1)    weksel własny in blanco wystawiony przez Kredytobiorcę wraz z deklaracją wekslową poręczony do kwoty 
5.000.000,00 zł przez KARBON 2 Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach,
2)    zastawy rejestrowe do najwyższej sumy zabezpieczenia 8.500.000,00 zł na stanowiącym własność 
Kredytobiorcy zbiorze rzeczy ruchomych oznaczonych co do tożsamości – środkach trwałych, o łącznej wartości 
10.989.000,00 zł,
3)    cesja praw z polisy ubezpieczeniowej,
4)    przelew wierzytelności z umowy dostawy wielokrotnej zawartej przez Kredytobiorcę ze spółką Lubelski Węgiel 
BOGDANKA S.A., do kwoty 50% wartości umowy dostawy wielokrotnej brutto (umowa z dnia 24.09.2019 o wartości
netto 21.551.774,50 zł), 
5)    poddanie się egzekucji w trybie aktu notarialnego art. 777  kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 
10.000.000,00 zł. z klauzulą wykonalności do dnia 30.06.2024r.
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2020-02-26 Zofia Guzy Wiceprezes Zarządu

2020-02-26 Piotr Neumann Prokurent
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