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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 raportów bieżących nr 23/2013, 26/2013 oraz 
31/2013 dotyczących częściowego spełnienia się warunków zawieszających Umowy, Zarząd Midas S.A. („Spółka") 
informuje, iż w dniu 13 września 2013 roku wypełnił następujące warunki niezbędne do uruchomienia Kredytu:
1) udokumentował wniesienie wkładu własnego w wysokości 50 mln zł,
2) udokumentował przydział obligacji wyemitowanych przez Spółkę za łączną cenę emisyjną w wysokości 200 mln 
zł i o terminie wykupu przypadającym po dacie spłaty Kredytu, a w związku z zapisem dopuszczającym żądanie 
przez obligatariusza wcześniejszego wykupu, udokumentował również zobowiązania Pana Zygmunta 
Solorza–Żaka, że w przypadku gdy wskutek takiego żądania wartość emisji spadnie poniżej kwoty 200 mln zł, to 
Pan Zygmunt Solorz-Żak lub podmiot przez niego wskazany obejmie dodatkowo wyemitowane obligacje na 
warunkach obligacji wykupionych, tak by łączna kwota zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji nie była do 
czasu spłaty Kredytu niższa niż 200 mln zł (łączna kwota obligacji objętych możliwością wcześniejszego wykupu 
nie będzie większa niż 100 mln zł), 
3) dostarczył do Banku odpowiednie uchwały/zgody organów Spółki oraz organów Poręczycieli (zgodnie z definicją 
z raportu bieżącego nr 4/2013) i Inwestycji Polskich na udzielenie poręczeń wskazanych w raporcie bieżącym nr 
31/2013 oraz przedstawił umowę pożyczki zawartą między Spółką a Aero 2 Sp. z o.o. , która została pozytywnie 
zweryfikowana przez Bank.

Ponadto do dnia dzisiejszego nie wystąpiły zmiany w stanie prawnym nieruchomości stanowiących 
zabezpieczenie Kredytu.

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