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Wpisanie do rejestru zastawów zastawu na aktywach o znacznej wartości
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Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o oferc ie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

W związku z umową kredytową z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. („Bank”) opisaną w raportach bieżących nr 

16/2014 i 19/2015 Zarząd Midas S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 6 kwietnia 2016 r. otrzymał postanowienie 

Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydziału XI Gospodarczego – Rejestru Zastawów („Sąd”) z 

dnia 30 marca 2016 r. o wpisaniu do rejestru zastawów ustanowionego na rzecz Banku zastawu na 2 042 000 

udziałów w Aero 2 sp. z o.o. („Aero2”) o wartości nominalnej 50 zł każdy, stanowiących 90,2% udziałów w kapitale 

zakładowym spółki, ujętych na dzień 31 grudnia 2015 roku w księgach rachunkowych Spółki w wartości 

ewidencyjnej 871 mln zł i stanowiących zabezpieczenie zobowiązania do kwoty 525 mln zł.

Wymienione wyżej 2 042 000 udziałów w Aero2 powstało w wyniku połączenia Aero2 z Mobyland sp. z o.o., spółek 

w 100% zależnych od Spółki, zarejestrowanego w dniu 30 listopada 2015 r. Na skutek połączenia kapitał 

zakładowy Aero2 został podwyższony z kwoty 11 100 tys. zł do kwoty 113 200 tys. zł, tj. o kwotę 102 100 tys. zł, 

poprzez utworzenie 2 042 000 sztuk nowych udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy udział. 

Przedmioty zastawu zostały uznane za aktywa o znacznej wartości, ponieważ ich wartość ewidencyjna przekracza 

10% kapitałów własnych Spółki. Pomiędzy Spółką i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Spółki a Bankiem 

i osobami nim zarządzającymi nie występują żadne powiązania.
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