
 
 

 

Raport bieżący nr 5/2015 

Data: 27.01.2015 
 

Ustanowienie zastawu rejestrowego na wierzytelnościach z rachunków bankowych 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 21 stycznia 2014 r. zwiększenia sumy zastawu rejestrowego na 

wierzytelnościach z rachunku bankowego spółki MLP Pruszków IV Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie („MLP 

Pruszków IV”). Suma zabezpieczenia została zwiększona z kwoty 3.870.000,00 EUR do kwoty 

10.578.651,00 EUR. Zwiększenie pierwotnej sumy zabezpieczenia zastawu rejestrowego zabezpieczającego 

wierzytelności mBank S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”), wobec MLP Pruszków IV wynikające z umowy 

kredytu zawartej dnia 24 kwietnia 2013 r. przez Bank z MLP Pruszków IV, dokonane zostało w celu 

zabezpieczenia spłaty wierzytelności wynikających z umowy kredytu zawartej dnia 17 grudnia 2014 r. przez 

Bank z MLP Pruszków IV. Zastaw został ustanowiony na jednym z rachunków bankowych MLP Pruszków IV, 

jednostki zależnej Spółki. 

 

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

Zastawów o zarejestrowaniu dnia 21 stycznia 2014 r. zwiększenia sumy zastawu rejestrowego na 

wierzytelnościach z rachunku bankowego spółki MLP Pruszków IV. Suma zabezpieczenia została zwiększona 

z kwoty 3.870.000,00 EUR do kwoty 10.578.651,00 EUR. Zwiększenie pierwotnej sumy zabezpieczenia 

zastawu rejestrowego zabezpieczającego wierzytelności Banku, wobec MLP Pruszków IV wynikające z 

umowy kredytu zawartej dnia 24 kwietnia 2013 r. przez Bank z MLP Pruszków IV, dokonane zostało w celu 

zabezpieczenia spłaty wierzytelności wynikających z umowy kredytu zawartej dnia 17 grudnia 2014 r. przez 

Bank z MLP Pruszków IV. Zastaw został ustanowiony na jednym z rachunków bankowych MLP Pruszków IV, 

jednostki zależnej Spółki. 

 

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

Zastawów o zarejestrowaniu dnia 21 stycznia 2014 r. zwiększenia sumy zastawu rejestrowego na 

wierzytelnościach z rachunku bankowego spółki MLP Pruszków IV. Suma zabezpieczenia została zwiększona 

z kwoty 3.870.000,00 EUR do kwoty 10.578.651,00 EUR. Zwiększenie pierwotnej sumy zabezpieczenia 

zastawu rejestrowego zabezpieczającego wierzytelności Banku, wobec MLP Pruszków IV wynikające z 

umowy kredytu zawartej dnia 24 kwietnia 2013 r. przez Bank z MLP Pruszków IV, dokonane zostało w celu 

zabezpieczenia spłaty wierzytelności wynikających z umowy kredytu zawartej dnia 17 grudnia 2014 r. przez 

Bank z MLP Pruszków IV. Zastaw został ustanowiony na jednym z rachunków bankowych MLP Pruszków IV, 

jednostki zależnej Spółki. 

 

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

Zastawów o zarejestrowaniu dnia 21 stycznia 2014 r. zwiększenia sumy zastawu rejestrowego na 

wierzytelnościach z rachunku bankowego spółki MLP Pruszków IV. Suma zabezpieczenia została zwiększona 

z kwoty 3.870.000,00 EUR do kwoty 10.578.651,00 EUR. Zwiększenie pierwotnej sumy zabezpieczenia 

zastawu rejestrowego zabezpieczającego wierzytelności Banku, wobec MLP Pruszków IV wynikające z 

umowy kredytu zawartej dnia 24 kwietnia 2013 r. przez Bank z MLP Pruszków IV, dokonane zostało w celu 

zabezpieczenia spłaty wierzytelności wynikających z umowy kredytu zawartej dnia 17 grudnia 2014 r. przez 

Bank z MLP Pruszków IV. Zastaw został ustanowiony na jednym z rachunków bankowych MLP Pruszków IV, 

jednostki zależnej Spółki. 

 



 
 

 

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. 


