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Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 34/2014 w sprawie dokonania wpisu zastawów do rejestru zastawów, 

Zarząd Midas S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 21 sierpnia 2015 r. otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego 

dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydziału XI Gospodarczego - Rejestru Zastawów („Sąd”) z dnia 11 sierpnia 

2015 r. o zmianie wpisu zastawu rejestrowego ustanowionego na rzecz Banku Polska Kasa Opieki S.A. („Bank”), 

stanowiącego zabezpieczenie kredytu inwestycyjnego , o którym mowa w raporcie bieżącym nr 19/2015, na 

204.200 udziałach w Mobyland Sp. z o.o. („Mobyland”), stanowiących 100% udziałów w kapitale zakładowym 

Mobyland, ujętych w księgach rachunkowych Spółki w wartości ewidencyjnej 178,8 mln zł, polegającej na 

podwyższeniu najwyższej sumy zabezpieczenia do kwoty 525 mln zł.

Ponadto Spółka otrzymała postanowienie Sądu o dokonaniu w dniu 12 sierpnia 2015 r. zmian wpisu zastawu 

rejestrowego ustanowionego na rzecz Banku na zbiorze rzeczy ruchomych i praw stanowiących część 

przedsiębiorstwa Mobyland, o wartości ewidencyjnej 102,1 mln zł, stanowiących zabezpieczenie zobowiązania 

wynikającego z ww. kredytu, polegającej również na podwyższeniu najwyższej sumy zabezpieczenia do kwoty 525 

mln zł.

Zwiększenie ww. najwyższych sum zabezpieczenia wynika z realizacji postanowień aneksów do umów 

zabezpieczeń umowy kredytowej z Bankiem, opisanych w raporcie bieżącym nr 29/2015.
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