
Spełnienie niektórych warunków zawieszających ze Znaczącej Umowy zawartej z Erste 

Group Bank AG 

 

Raport bieżący nr 6/2015 z dnia 26 czerwca 2015 roku 

 

Rada Dyrektorów spółki Atlas Estates Limited z siedzibą w Guernsey („Spółka”) niniejszym 

zawiadamia, że w dniu 25 czerwca 2015 roku Erste Group Bank AG („Bank”) poinformował 

Spółkę oraz podmiot zależny od Spółki – Atlas Estates (Millennium) Sp. z o.o. z siedzibą w 

Warszawie (“Millennium”), o spełnieniu warunków zawieszających 1), 2), oraz 3) z Umowy 

Cesji Kredytów z dnia 19 maja 2015 roku, zawartej pomiędzy bankiem Erste Group Bank AG 

(„Bank”) oraz Spółką i podmiotami zależnymi od Spółki –Millennium, Atlas Estates 

Investments B.V. z siedzibą w Amsterdamie, World Real Estate S.R.L. z siedzibą w 

Bukareszcie and Atlas Solaris S.R.L. z siedzibą w Bukareszcie. Treść warunków 

zawieszających została podana w Raporcie bieżącym nr 4/2015 z dnia 19 maja 2015 roku. 

 

W wyniku spełnienia się warunku 2) ustanowiony został na rzecz Banku zastaw rejestrowy na 

wszystkich udziałach w Millennium do najwyższej sumy zabezpieczenia w kwocie 

25.000.000 EUR, oraz Millennium ustanowiło łączną umowną hipotekę kaucyjną do kwoty 

25.000.000 EUR na rzecz Banku na: 

(i) nieruchomościach objętych księgami wieczystymi WA1M/00287612/2, 

WA1M/00287613/9, WA1M/00287614/6, WA1M/00287615/3, WA1M/00287616/0, 

WA1M/00287617/7, WA1M/00287618/4, WA1M/00287619/1, WA1M/00287936/9,  

WA1M/00287937/6, których właścicielem jest Millennium oraz 

(ii)  udziale wynoszącym 255742/369695 w prawie współużytkowania wieczystego 

nieruchomości objętego księgą wieczystą WA1M/00127335/7 oraz na prawie 

użytkowania wieczystego  objętego księgą wieczystą numer  WA1M/00201201/2. 

 

Ponadto Rada Dyrektorów Spółki niniejszym zawiadamia, że w wykonaniu warunku 4), o 

którym mowa w Raporcie nr 4/2015 z dnia 19 maja 2015 roku Wstępna Cena została przelana 

przez Spółkę w dniu 26 czerwca 2015 roku na rzecz Banku. 

 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów (Dziennik Ustaw nr 33, 

poz. 259) 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. 

 

 

 

 

 


