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Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2013 dotyczącego zawarcia umowy („Umowa”) o kredyt inwestycyjny
("Kredyt") z Alior Bank S.A. („Bank”) oraz raportów bieżących nr 23/2013 oraz 26/2013 dotyczących częściowego
spełnienia się warunków zawieszających Umowy, Zarząd Midas S.A. („Spółka") informuje, iż w dniu 2 sierpnia
2013 roku powziął informację o skutecznym złożeniu przez spółki CenterNet, Mobyland i Aero2 (łącznie jako
„Poręczyciele”) w dniu 1 sierpnia 2013 roku oświadczeń o poddaniu się egzekucji w trybie art. 97 ustawy Prawo
Bankowe. Tym samym spełniony został kolejny, opisany w ww. raporcie bieżącym nr 4/2013, warunek konieczny
(zawieszający) do uruchomienia Kredytu.
Ww. oświadczenia zostały złożone w zakresie roszczeń Banku wynikających z zawartych pomiędzy Poręczycielami
a Bankiem w dniu 1 sierpnia 2013 roku umów poręczenia („Umowy Poręczenia”). Umowy Poręczenia zostały
zawarte w celu solidarnego zabezpieczenia zobowiązań Spółki z tytułu Kredytu w wysokości 150 mln zł, w okresie
trwania Kredytu oznaczonym w Umowie, tj. do dnia 31 marca 2018 roku. Kwota każdego z ww. solidarnych
poręczeń została określona na 300 mln zł. Przedmiotowe poręczenia zostały udzielone Spółce nieodpłatnie.
Spółka przypomina, iż każdy z Poręczycieli jest podmiotem w 100% zależnym od Spółki, natomiast zarówno między
Poręczycielami a Bankiem, jak i pomiędzy Spółką a Bankiem nie istnieją żadne powiązania.
Zarząd Spółki pragnie w tym miejscu przypomnieć, że zgodnie z opisaną w raporcie bieżącym nr 4/2013 Umową,
Kredyt w kwocie 150 mln zł zostanie przeznaczony na finansowanie rozbudowy sieci stacji przekaźnikowych przez
spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Midas.

MIDAS SA
(pełna nazwa emitenta)
Finanse inne (fin)

MIDAS
(skróc ona nazwa emitenta)
00-660

(sektor wg. klasyfikac ji GPW w W-wie)

Warszawa

(kod poc ztowy)

(miejscowość)

ul. Lwowska

19
(ulica)

(numer)

22 249 83 10

22 249 83 13
(telefon)

(fax)

biuro@midasnfi.pl

www.midasnfi.pl
(e-mail)

(www)

525-10-06-698

010974600
(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko/Funkc ja

2013-08-02

Krzysztof Adaszewski

Prezes Zarządu

2013-08-02

Mac iej Kotlic ki

Wic eprezes Zarządu

Podpis

Komisja Nadzoru Finansowego

1

