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Aneks do zawartej Umowy o MultiLinię z Santander Bank Polska S.A.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść  raportu:

Zarząd spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A.  informuje, iż w dniu 
dzisiejszym tj.  30 marca 2020 roku został podpisany przez drugą Stronę tj. Santander Bank Polska S.A. z siedzibą 
w Warszawie (poprzednia nazwa banku - Bank Zachodni WBK S.A.) kolejny Aneks do zawartej umowy o MultiLinię 
nr K00698/16 z dnia 25 lipca 2016 roku. O zawartej umowie o MultiLinię informowaliśmy w raporcie bieżącym nr 
31/2016 w dniu 25.07.2016r., natomiast o aneksach do umowy informowaliśmy w rb nr 11/2017 w dniu 
10.04.2017r.; w rb nr 43/2017 w dniu 16.11.2017r., w rb nr 11/2018 w dniu 16.04.2018r., rb nr 30/2018 w dniu 
19.06.2018r., w rb nr 31/2018 w dniu 3.07.2018r., w rb nr 42/2018 w dniu 15.11.2018 r., w rb nr 8/2019 w dniu 
29.03.2019r. oraz w rb 16/2019 w dniu 30.04.2019r. 
Zgodnie z niniejszym Aneksem Strony zgodnie postanowiły, że zawieszone zostają na rzecz Banku  spłaty rat 
kapitałowych kredytu wynikających z Umowy wraz z ewentualnymi prowizjami i opłatami (lecz nie roszczeń o 
charakterze regresu lub zwrotu kosztów) należnych Bankowi przez okres 3 miesięcy kalendarzowych, nie dłużej 
jednak niż do ostatecznego dnia spłaty obowiązującego Spółkę. W związku z powyższą zmianą kwota kapitału jaki 
miał być płatny w okresie zawieszenia, zostanie doliczona do ostatniej raty płatnej zgodnie z Umową. 
Pomiędzy Bankiem a Emitentem nie ma powiązań formalnych.
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