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Treść raportu:

W związku z zawartą między Midas S.A. („Spółka”, „Emitent”) a Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. („Bank”) umową 

kredytu inwestycyjnego do wysokości 200 mln zł (opisaną w raporcie bieżących nr 16/2014) oraz w nawiązaniu 

raportu bieżącego nr 28/2014 umów zastawu rejestrowego, Zarząd Spółki informuje, iż 15 grudnia 2014 roku 

otrzymał do wiadomości postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydziału XI 

Gospodarczego – Rejestru Zastawów („Sąd”) o wpisaniu w dniu 9 grudnia 2014 r. do rejestru zastawów 

ustanowionego na rzecz Banku zastawu na 204.200 udziałach Mobyland Sp. z o.o. („Mobyland”) o wartości 

nominalnej 500 zł każdy, stanowiących 100% udziałów w kapitale zakładowym Mobyland, ujętych na dzień 30 

września 2014 roku w księgach rachunkowych Spółki w wartości ewidencyjnej 178.770 tys. PLN i stanowiących 

zabezpieczenie zobowiązania do kwoty 300 mln zł. (udział Emitenta w kapitale zakładowym Mobyland wynosi 

100%). Przedmiot zastawu opisany został uznany za aktywa o znacznej wartości, ponieważ jego wartość 

ewidencyjna przekracza 10% kapitałów własnych Spółki.

Ponadto również 15 grudnia 2014 r. Spółka otrzymała postanowienie Sądu o wpisaniu w dniu 9 grudnia 2014 r. 

do rejestru zastawów ustanowionego na rzecz Banku zastawu na zbiorze rzeczy ruchomych i praw stanowiących 

część przedsiębiorstwa Mobyland, ujętych na dzień 30 września 2014 roku w księgach rachunkowych Spółki w 

wartości ewidencyjnej 102,1 mln zł i stanowiących zabezpieczenie zobowiązania wynikającego z ww. kredytu do 

kwoty 300,0 mln zł.

Pomiędzy Spółką i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Spółkę a Bankiem i osobami nim zarządzającymi 

nie występują żadne powiązania.
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