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Częściowe spełnienie się jednego z warunków zawieszających z umowy kredytu z Bankiem Polska Kasa Opieki 
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Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizac ja informacji

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2014 dotyczącego zawarcia umowy kredytu („Umowa”) z Bankiem 

Polska Kasa Opieki S.A. („Bank”) na finansowanie rozwoju sieci telekomunikacyjnej opartej na technologii LTE 

oraz HSPA+, a także raportu bieżącego nr 28/2014 dotyczącego zawarcia pakietu umów znaczących w związku z 

ustanowieniem zabezpieczeń Umowy, Zarząd Midas S.A. („Spółka”, „Midas”) informuje, że w dniu dzisiejszym 

dostarczone zostały do Banku opatrzone prezentatą właściwego sądu rejestrowego kopie odpowiednio 

wypełnionych i opłaconych wniosków o wpis zastawów rejestrowych odpowiednio na akcjach i udziałach spółek 

zależnych od Midas oraz na zbiorach rzeczy i praw stanowiących całość (opisanych w raporcie bieżącym nr 

28/2014) do rejestru zastawów.

W wyniku dostarczenia ww. dokumentów spełniony został (w części dotyczącej dostarczenia do Banku dowodów 

należytego opłacenia i złożenia we właściwych sądach wniosków o rejestrację zabezpieczeń Kredytu) warunek 

zawieszający z Umowy, opisany w raporcie bieżącym nr 16/2014 jako: „(c) dostarczenie do Banku zdefiniowanych 

w Umowie tzw. Dokumentów Finansowych, tj. w szczególności: należycie podpisanych dokumentów dotyczących 

ustanowienia zabezpieczeń Kredytu („Dokumenty Zabezpieczeń”), dowodów należytego opłacenia i złożenia we 

właściwych sądach wniosków o rejestrację zabezpieczeń Kredytu, dowodów doręczenia powiadomień 

wynikających z Dokumentów Zabezpieczeń, odpisów z rejestru zastawów oraz rejestru zastawów skarbowych 

potwierdzających brak zastawów rejestrowych (innych niż zdefiniowane w Umowie) oraz zastawów skarbowych na 

aktywach Spółki oraz aktywach udziałach i akcjach pozostałych Kredytobiorców”.
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