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Zawarcie aneksów do umów zabezpieczenia umowy kredytowej z Bankiem Pekao

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o oferc ie - informacje poufne

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2015 dotyczącego  zawarcia w dniu 26 czerwca 2015 roku przez Midas 

S.A. („Spółka”) oraz spółki zależne Aero 2 sp. z o.o. („Aero2”) i Mobyland sp. z o.o. („Mobyland”) aneksu do umowy 

kredytowej („Aneks”)  z Bankiem Polska Kasa Opieki SA („Bank Pekao”), Zarząd Spółki informuje, iż w dniu 

dzisiejszym Spółka, Aero2 oraz Mobyland otrzymały egzemplarze podpisanych w dniu wczorajszym  przez Bank 

Pekao oraz ww. spółki aneksów do umów zabezpieczeń opisanych w raporcie bieżącym nr 28/2014. 

Aneksowane umowy zabezpieczeń zostały zmienione w zakresie maksymalnych kwot zabezpieczenia 

wynikających ze zwiększonej kwoty udostępnionego przez Bank Pekao kredytu inwestycyjnego.

Zmiany w umowach zastawu rejestrowego na udziałach Aero2 i Mobyland polegają na zwiększeniu maksymalnej 

sumy zabezpieczenia do kwoty 525 mln zł. 

Zmiany w zdefiniowanych w raporcie bieżącym nr 28/2014 Umowach Zastawu Rejestrowego na Zbiorach 

polegają na zwiększeniu maksymalnej  sumy zabezpieczenia z tytułu zastawów rejestrowych ustanowionych na 

zbiorach rzeczy ruchomych i praw stanowiących zorganizowaną całość gospodarczą o zmiennym składzie 

Mobyland i Midas do kwoty 525 mln zł, a Aero2 do kwoty 622 mln zł.

Ponadto, Spółka, Aero2 oraz Mobyland złożyły oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 

Kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 525 mln zł.

Pozostałe zmiany w umowach zabezpieczeń mają charakter porządkowy i wynikają z połączenia Aero2 i Centernet 

S.A. wpisanego do rejestru przedsiębiorców w dniu 31 grudnia 2014 r.  oraz zmiany adresów siedziby Spółki i 

spółek zależnych Aero2 i Mobyland.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż w dniu dzisiejszym zostały złożone do Sądu Rejonowego dla m. st. 

Warszawy w Warszawie, Wydziału XI Gospodarczego – Rejestru Zastawów wnioski o dokonanie stosownych 

zmian wpisów w rejestrze zastawów, co wypełnia postanowienia Aneksu dotyczące wymaganych w związku z 

podwyższeniem kwoty kredytu zmian zabezpieczeń.
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