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Treść raportu:
Zarząd BIOMED – LUBLIN Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. („Spółka”,
„Emitent”), niniejszym informuje, iż w dniu 9 kwietnia 2020 r. zawarta została
umowa pożyczki („Umowa pożyczki”) pomiędzy Emitentem a Prezesem Zarządu
Spółki – Panem Marcinem Pirógiem (Pożyczkodawca).
W ramach Umowy pożyczki Pożyczkodawca postawi do dyspozycji Spółki kwotę
4.000.000 zł w ramach dostępnego limitu, zaś w dniu 9 kwietnia 2020 r. zostanie
udzielona pożyczka w kwocie 1.000.000 zł. W przypadku gdy zajdzie taka potrzeba
Spółka ma prawo skorzystać z dostępnego limitu i uruchomić kolejne transze
pożyczki. Pożyczkodawca przeleje środki w ciągu 2 dni roboczych od złożonego
zapotrzebowania przez Spółkę. Środki w ramach dostępnego limitu mogą być
uruchomione do dnia 31 sierpnia 2020 r. Ustalono odsetki kapitałowe w wysokości
8 % rocznie, naliczane wyłącznie od wypłaconej kwoty pożyczki, a nie od dostępnego
limitu.
Zgodnie z umową pożyczka ma zostać spłacona do dnia 30 listopada 2020 r. ale
strony Umowy pożyczki zastrzegły, iż pożyczka może zostać spłacona w całości lub
w części w każdym czasie przed tym terminem bez dodatkowych kosztów.
Termin zapłaty odsetek kapitałowych został określony na dzień 30 listopada 2020 r.
Pożyczka nie jest zabezpieczona.
Zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki z członkiem zarządu zgodnie z art. 15 § 1
ksh wymaga zgody walnego zgromadzenia. Zgodnie z art. 17 § 2 ksh zgoda może być
wyrażona przed złożeniem oświadczenia przez spółkę albo po jego złożeniu, nie
później jednak niż w terminie dwóch miesięcy od dnia złożenia oświadczenia przez
Spółkę. Potwierdzenie wyrażone po złożeniu oświadczenia ma moc wsteczną od
chwili dokonania czynności prawnej. Umowa pożyczki przewiduje, że w przypadku
nie wyrażenia zgody przez Walne Zgromadzenie Spółki na jej zawarcie, umowa traci
ważność ze skutkiem ex tunc. W takim przypadku Strony będą zobowiązane do
niezwłocznego zwrotu uzyskanych od siebie na podstawie umowy pożyczki
świadczeń. Ponadto Pożyczkodawca oświadczył w umowie, iż w przypadku braku
zgody Walnego Zgromadzenia, o której mowa w zdaniu powyżej nie będzie
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dochodzić żadnych roszczeń od Spółki poza żądaniem zwrotu wypłaconej Kwoty
pożyczki.
Zawarcie umowy pożyczki związane jest z ograniczonymi możliwościami
pozyskania finansowania dłużnego na bieżącą działalność operacyjną, z uwagi na
wstrzymanie procesów udzielania produktów finansowych przez banki oraz w
świetle zatorów płatniczych i wzmożoną konieczność zabezpieczenia surowców do
produkcji wywołaną sytuacją epidemii Covid-19.
Podstawa prawna: Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr
596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego
dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji
2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r. str.
1 z późn. zm.)
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