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Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2013 z dnia 1 marca 2013 roku dotyczącego zawarcia umowy („Umowa”) 

o kredyt inwestycyjny ("Kredyt") z Alior Bank S.A. („Bank”) oraz raportu bieżącego nr 23/2013 z dnia 4 czerwca 2013 

roku dotyczącego częściowego spełnienia się warunków zawieszających z Umowy, Zarząd Midas S.A. („Spółka") 

informuje, iż w dniu 19 czerwca 2013 roku powziął informację o ustanowieniu przez Inwestycje Polskie Sp. z o.o. 

(„Inwestycje Polskie”), w dniach 18 oraz 19 czerwca 2013 r., następujących zabezpieczeń Kredytu:

1) oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 97 Prawa Bankowego,

2) solidarnego poręczenia według prawa cywilnego Inwestycji Polskich udzielonego na okres jednego roku od 

daty prawomocnego ustanowienia Hipoteki wraz z oświadczeniem o poddaniu się egzekucji z tytułu udzielonego 

poręczenia do wysokości Hipoteki, tj. do kwoty 225 mln złotych,

3) cesji praw wynikających z umów najmu lokali na Nieruchomości, zawartych przez Inwestycje Polskie z 

najemcami, do kwoty nie wyższej niż 15 mln zł,

4) przelew praw z polisy ubezpieczeniowej Nieruchomości od wszystkich ryzyk na kwotę 150 mln zł.

Tym samym spełnione zostały, opisane w ww. raporcie bieżącym nr 4/2013, warunki konieczne (zawieszające) do 

uruchomienia Kredytu, w części dotyczącej złożenia przez Inwestycje Polskie oświadczenia o poddaniu się 

egzekucji w trybie art. 97 Prawa Bankowego oraz ustanowienia prawnych zabezpieczeń Kredytu.

Zarząd Spółki pragnie w tym miejscu przypomnieć, że zgodnie z opisaną w raporcie bieżącym nr 4/2013 Umową, 

Kredyt w kwocie 150 mln zł, po spełnieniu się wszystkich warunków koniecznych (zawieszających) do 

uruchomienia Kredytu, zostanie przeznaczony na finansowanie rozbudowy sieci stacji przekaźnikowych przez 

spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Midas.
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