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Zmiany wpisów w rejestrze zastawów ustanowionych przez spółkę zależną Emitenta – MLP
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Pruszkowie
Treść raportu:
Zarząd MLP GROUP S.A. z siedzibą w Pruszkowie („Emitent”) informuje, iż w dniu 05 lutego br.
otrzymał postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie XI Wydział Gospodarczy
Rejestru Zastawów o dokonaniu zmian wpisów w rejestrze zastawów ustawionych na prawach
z rachunków bankowych ustanowionych na mocy umowy o ustanowienie zastawów rejestrowych
i finansowych na prawach z rachunków bankowych z dnia 06 marca 2013 roku zawartej pomiędzy
spółką zależną Emitenta – MLP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. (dawniej MLP Tychy
sp. z o.o.) z siedzibą w Pruszkowie („Zastawca”) a Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie
(„Bank”).
Zamiany dotyczyły oznaczenia Zastawcy oraz oznaczenia przedmiotów zastawów i polegały na
ujawnieniu faktu przekształcenia spółki MLP Tychy sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie w spółkę MLP
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Pruszkowie
(zmiana formy prawnej) w trybie art. 551 i następnych Kodeksu spółek handlowych.
Otrzymane postanowienia dotyczą zastawów rejestrowych wpisanych pod: (i) poz. 2346148 (zmiana
wpisu 28.01.2014r.); (ii) poz. 2346076 (zmiana wpisu 23.01.2014r.); (iii) poz. 2345436 (zmian wpisu
23.01.2014r.); (iv) poz. 2345974 (zmian wpisu 23.01.2014r.); (v) poz. 2347002 (zmiana wpisu
28.01.2014r.); (vi) poz. 2345433 (zmian wpisu 22.01.2014r.) („Zastawy”).
Zastawy o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia, do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej
74.719.927,56 EUR, zostały ustanowione w celu zabezpieczenia wierzytelności pieniężnych Banku
wynikających z Umowy kredytu nr CRD/39165/13 zawartej w dniu 05 marca 2013 roku pomiędzy
Zastawcą jako Kredytobiorcą a Bankiem („Umowa Kredytu”), obejmujących wszystkie kwoty, w tym
kapitał i odsetki, odsetki za opóźnienie, odsetki za naruszenie, opłaty, prowizje, zobowiązania, koszty,
wydatki i kwoty wynikające z Umowy Kredytu. Zastawy wygasną w dniu pełnej i ostatecznej spłaty
zabezpieczonych wierzytelności.
Wartość ewidencyjna przedmiotów zabezpieczenia (kwoty nominalne) z dnia zawarcia umowy zastawu
wynoszą odpowiednio: 1PLN, 1 EUR bądź 1 USD, w zależności od waluty rachunku bankowego,
z którego prawa zostały obciążone.
Pomiędzy Zastawcą oraz jego osobami zarządzającymi i nadzorującymi, a Bankiem jako zastawnikiem
nie zachodzą żadne powiązania.
Wartość ustanowionego zastawu ma wartość większą niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 1
mln EUR przeliczonej wg średniego kursu NBP, tym samym spełnia kryterium aktywów o znacznej
wartości.
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz § 5
ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących
i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za
równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
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