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Aktualizacja informacji przekazanych w raporcie bieżącym nr 31/2013 w zakresie odpłatności za poręczenia 

udzielone Spółce przez spółki zależne.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 31/2013 w sprawie spełnienia się kolejnego warunku zawieszającego z 

umowy o kredyt inwestycyjny zawartej z Alior Bank S.A., Zarząd Midas S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 12 

września 2014 roku Spółka zawarła z niżej wymienionymi spółkami zależnymi następujące umowy („Umowy 

Wynagrodzenia”):

1) Umowę wynagrodzenia za poręczenie kredytu z CenterNet S.A. z siedzibą w Warszawie („CenterNet”),

2) Umowa wynagrodzenia za poręczenie kredytu z Mobyland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Mobyland”, a 

razem z CenterNet także jako „Poręczyciele”).

Ww. umowy regulują zasady wynagrodzenia, płatnego przez Spółkę na rzecz CenterNet i Mobyland, tytułem 

poręczenia udzielonego Spółce na podstawie Umów Poręczenia (jak zdefiniowano w raporcie bieżącym nr 

31/2013), w okresie trwania tych poręczeń. Zgodnie z treścią Umów Wynagrodzenia, Spółka zapłaci na rzecz 

każdego z Poręczycieli opłatę ryczałtową w wysokości 0,2% od kwoty bieżącego zobowiązania z tytułu kredytu 

inwestycyjnego udzielonego przez Alior Bank S.A., od dnia uruchomienia pierwszej transzy tj. od dnia 19 września 

2013 roku, przez cały okres trwania zabezpieczenia wynikającego z Umów Poręczenia. Rozliczenia z tytułu ww. 

opłaty ryczałtowej dokonywane będą w cyklach miesięcznych, przy czym pierwsze rozliczenie, za okres od dnia 19 

września 2013 roku do dnia 31 sierpnia 2014 roku, nastąpi w formie jednorazowej płatności w terminie do dnia 

15 września 2014 roku.

Z uwagi na fakt, że Umowy Wynagrodzenia zostały zawarte z podmiotami w 100% zależnymi od Spółki, nie będą 

one miały istotnego wpływu na wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Midas. Opisane w raporcie bieżącym nr 

31/2013 poręczenie, udzielone Spółce przez Aero 2 Sp. z o.o., nadal pozostaje nieodpłatne.
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