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Poręczenie za zobowiązania spółki zależnej od Spółki 

Zarząd MLP Group S.A. ("Spółka", „Emitent”) informuje o wygaśnięciu poręczenia, którego Spółka udzieliła 

za zobowiązania z umowy zawartej w dniu 30 września 2015 roku przez podmiot zależny od Spółki – 

MLP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Pruszkowie 

(„Sprzedający”) ze spółką WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH z siedzibą w Düsseldorfie 

("Kupujący"), dotyczącej sprzedaży nieruchomości położonej w Tychach („Umowa”). O zawarciu Umowy 

i udzieleniu wyżej wspomnianego poręczenia Spółka informowała raportem bieżącym nr 15/2015. 

Jednocześnie, w związku ze zmianą strony Umowy z MLP Spółka z ograniczona odpowiedzialnością spółka 

komandytowo-akcyjna na MLP Temp Sp. z o.o., na którą Sprzedający wyraził zgodę w dniu 26 listopada 

2018 roku, w dniu 26 listopada 2018 roku Spółka udzieliła poręczenia za zobowiązania MLP Temp Sp. z o.o. 

do łącznej kwoty równej kwocie poręczenia udzielonego za zobowiązania Sprzedającego w dniu 30 września 

2015 roku (na okres do dnia 30 września 2021 roku w odniesieniu do oświadczeń i zapewnień złożonych 

w Umowie przez MLP Temp Sp. z o.o. dotyczących podatków, do dnia 30 września 2020 roku w odniesieniu 

do oświadczeń i zapewnień złożonych w Umowie przez MLP Temp Sp. z o.o. dotyczących tytułu prawnego 

oraz do innych terminów przypadających przed tymi datami za inne zobowiązania sprzedającego na inne 

kwoty), kwota poręczenia będzie sukcesywnie malała w miarę wykonywania przez MLP Temp Sp. z o.o. 

zobowiązań objętych poręczeniem lub upływu terminów określonych w Umowie. Kwota poręczenia 

udzielonego przez Spółkę nie uległa zmianie, zmianie uległ jedynie podmiot, za którego zobowiązania Spółka 

udzieliła poręczenia – poprzednio była to MLP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SKA z siedzibą 

w Pruszkowie, od dnia 26 listopada 2018 roku jest to MLP Temp Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie. 

Spółka, Sprzedający ani MLP Temp Sp. z o.o. nie są uprawnione do żadnego wynagrodzenia za udzielenie 

tego poręczenia. 
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