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Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o oferc ie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2013 z dnia 8 marca 2013 r. dotyczącego zawarcia umowy o 

ustanowienie zastawu („Umowa Zastawu”) na aktywach o znacznej wartości oraz raportu bieżącego nr 8/2013 z 

dnia 28 marca 2013 roku dotyczącego m.in. zawarcia aneksu do Umowy Zastawu, Zarząd Midas S.A. („Spółka” lub 

„Emitent”) informuje, iż w dniu 6 maja 2013 roku, otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy 

w Warszawie, Wydziału XI Gospodarczego – Rejestru Zastawów („Sąd”) z dnia 23 kwietnia 2013 r. wraz z 

zaświadczeniem o dokonaniu w dniu 24 kwietnia 2013 r. wpisu w Rejestrze Zastawów zastawu na 

niezdematerializowanych akcjach na okaziciela spółki w 100% zależnej od Spółki – CenterNet S.A. („CenterNet”) 

na rzecz spółki BondTrust Polskie Towarzystwo Powiernicze S.A. („BondTrust PTP”).

Tym samym, w dniu 24 kwietnia 2013 r. ustanowiony został, opisany w raporcie bieżącym nr 6/2013, Zastaw 

Rejestrowy na Przedmiocie Zastawu, który stanowi 4.264.860 niezdematerializowanych akcji na okaziciela 

CenterNet stanowiących własność Emitenta. Wartość nominalna każdej akcji wynosi 17,30 zł, a ich łączna 

wartość nominalna 73.782.078 zł. Przedmiotowe akcje uprawniają do 4.264.860 głosów na zgromadzeniu 

akcjonariuszy CenterNet i stanowią 100% kapitału zakładowego CenterNet. Przedmiot Zastawu został wyceniony 

na dzień 23 listopada 2012 roku łącznie na kwotę 262.011 tys. zł, a jego wartość ewidencyjna w księgach 

rachunkowych Emitenta wynosi 238.989 tys. zł. Udziały Emitenta w CenterNet mają charakter inwestycji 

długoterminowej. Przedmiotowy Zastaw Rejestrowy zabezpiecza wierzytelności przyszłe do zapłaty sumy 

wekslowej, opisane w raporcie bieżącym nr 5/2013 z dnia 7 marca 2013 r., przy czym najwyższa kwota 

zabezpieczenia wynosi 720.000.000 zł.

Przedmiot Zastawu został uznany za aktywa o znacznej wartości, ponieważ jego wartość ewidencyjna przekracza 

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

BondTrust PTP i osobami nim zarządzającymi nie występują żadne powiązania.
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