Raport bieżący nr 20/2013
Zawarcie przez spółkę zależną Emitenta – MLP Poznań I sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie
umowy o ustanowienie zastawu finansowego i rejestrowego na udziałach w spółce MLP
Poznań II sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie
Zarząd MLP GROUP S.A. z siedzibą w Pruszkowie („Emitent”) informuje, iż w dniu 18 grudnia 2013
roku, spółka zależna Emitenta MLP Poznań I sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie („Zastawca”) zawarła
z ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach („Bank”) umowę o ustanowienie zastawu
finansowego i rejestrowego na udziałach w MLP Poznań II sp. z o.o. („Umowa zastawu”).
Umowa zastawu została zawarta w celu zabezpieczenia spłaty wierzytelności pieniężnych Banku
wynikających z umowy kredytu nr 11/0002 z dnia 08 sierpnia 2011 roku z późniejszymi zmianami
zawartej pomiędzy spółką zależną Emitenta MLP Poznań II Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie oraz
Bankiem („Umowa Kredytu”), obejmujących wszystkie kwoty, w tym kapitał, odsetki zmienne, odsetki
podwyższone, prowizje, koszty egzekucji i inne należności wynikającej z Umowy Kredytu.
Zastaw został ustanowiony na wszystkich 6.000 udziałach posiadanych przez MLP Poznań I sp. z o.o.
w MLP Poznań II sp. z o.o., każdy o wartości nominalnej 100 zł, stanowiących na dzień zawarcia
Umowy Zastawu 65,93% udziałów w kapitale zakładowym MLP Poznań II sp. z o.o. uprawniających
do 65,93% głosów na zgromadzeniu wspólników spółki MLP Poznań II Sp. z. o.o. Wartość
ewidencyjna tych udziałów w księgach rachunkowych spółki MLP Poznań I Sp. z o.o. wynosi 600.000
PLN. Udziały te stanowią długoterminową lokatę spółki MLP Poznań I sp. z o.o.
Oba zastawy ustanowiono do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 14.046.600 EUR, przy
czym zastaw finansowy ustanowiono do chwili prawomocnego wpisu zastawu rejestrowego do rejestru
zastawów, jednak nie później niż do 31 stycznia 2023 roku. Zastaw rejestrowy wygaśnie w dniu pełnej,
spłaty zabezpieczonych wierzytelności.
Wniosek o wpis zastawu rejestrowego do rejestru zastawów zostanie złożony przez Bank,
niezwłocznie po zawarciu Umowy Zastawu. Po otrzymaniu postanowienia właściwego sądu
o dokonaniu wpisu do rejestru zastawów zastawu ustanowionego na podstawie Umowy Zastawu,
Emitent przekaże informację w formie raportu bieżącego, zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia
Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne
informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Między MLP Poznań I sp. z o.o. jako 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

