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Data: 22.01.2015 
 

Ustanowienie zastawu na udziałach spółki zależnej Emitenta   

  
Zarząd MLP Group S.A. („Spółka”) informuje, iż powziął informację o: 

a) postanowieniu Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XI Gospodarczy Rejestru 

Zastawów o zarejestrowaniu dnia 30 grudnia 2014 r., zwiększenia sumy zastawu rejestrowego na udziałach 

spółki MLP Pruszków IV Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie należących do MLP Pruszków II Sp. z o.o. z 

siedzibą w Pruszkowie. Suma zabezpieczenia została zwiększona z kwoty 3.870.000,00 EUR do kwoty 

10.578.651,00 EUR. Zastaw został ustanowiony w celu zabezpieczenia spłaty wierzytelności mBank S.A. 

z siedzibą w Warszawie („Bank”), wynikających z umowy kredytu zawartej dnia 17 grudnia 2014 r. Zastaw 

został ustanowiony na 1.010 udziałach w spółce MLP Pruszków IV Sp. z o.o., o wartości nominalnej 100 PLN 

każdy, o łącznej wartości nominalnej 101.000,00 PLN. Udziały te stanowią 96 % kapitału zakładowego 

MLP Pruszków IV Sp. z o.o., a ich właścicielem jest MLP Pruszków II Sp. z o.o. - spółka zależna od Spółki. 

Udziały dają prawo do 1.010 głosów na zgromadzeniu wspólników spółki MLP Pruszków IV Sp. z o.o. Udziały 

w spółce MLP Pruszków IV Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie stanowią długoterminową lokatę kapitałową 

MLP Pruszków II Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie – jednostki zależnej Spółki. 

 

b) postanowieniu Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XI Gospodarczy Rejestru 

Zastawów o zarejestrowaniu dnia 30 grudnia 2014 r., zastawu rejestrowego na udziałach spółki 

MLP Pruszków IV Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie należących do MLP Property Sp. z o.o. z siedzibą 

w Pruszkowie, o najwyższej sumie zabezpieczenia do 3.750.000,00 PLN. Zastaw został ustanowiony w celu 

zabezpieczenia spłaty wierzytelności mBank S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”), wynikających z umowy 

kredytu zawartej dnia 17 grudnia 2014 r., dotyczących otrzymanego kredytu obrotowego. Zastaw został 

ustanowiony na 40 udziałach w MLP Pruszków IV Sp. z o.o., o wartości nominalnej 100 PLN każdy, o łącznej 

wartości nominalnej 4.000,00 PLN. Udziały te stanowią 4 % kapitału zakładowego MLP Pruszków IV 

Sp. z o.o., a ich właścicielem jest MLP Property Sp. z o.o. - spółka zależna od Spółki. Udziały dają prawo 

do 40 głosów na zgromadzeniu wspólników spółki MLP Pruszków IV Sp. z o.o. Udziały w spółce 

MLP Pruszków IV Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie stanowią długoterminową lokatę kapitałową MLP 

Property II Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie – jednostki zależnej Spółki. 

 

Łącznie opisanymi w niniejszym raporcie zastawami objętych jest 1.050 udziałów w spółce MLP Pruszków IV Sp. z 

o.o., łącznie stanowiących 100 % jej kapitału zakładowego i dających łącznie prawo do 1.050 głosów na 

zgromadzeniu wspólników MLP Pruszków IV Sp. z o.o. 

 

Aktywa, na których ustanowiono zastaw rejestrowy, uznano za znaczące z uwagi na fakt, iż wartość zastawu 

przekracza równowartość 1 mln EUR.  

 

Według wiedzy Emitenta pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta, a Bankiem, 

na rzecz którego ustanowiono zastaw i osobami nim zarządzającymi nie istnieją żadne powiązania.  

 

Podstawa prawna 

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

 § 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 wymagających przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. 


