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Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd BIOMED – LUBLIN Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. ("Spółka",
"Emitent"), niniejszym informuje, że w dniu 29 lipca 2020 r. w wykonania
dokumentu Term Sheet, o którym Spółka poinformowała w dniu 14 lipca 2020 r.
(raport bieżący nr 47/2020), Emitent zawarł jako pożyczkobiorca trzy odrębne
umowy pożyczki z następującymi osobami jako pożyczkodawcami:
• Panem Jarosławem Błaszczakiem pełniącym funkcję Przewodniczącego Rady
Nadzorczej – na kwotę 4.000.000 PLN.
• Panem Wiktorem Napiórą pełniącym funkcję wiceprzewodniczącego Rady
Nadzorczej – na kwotę 6.000.000 PLN,
• Panem Dariuszem Kucowiczem pełniącym funkcję członka Rady Nadzorczej – na
kwotę 6.000.000 PLN,
Jednocześnie nie doszło do zawarcia umowy pożyczki ze spółką Investcare S.A. jako,
że łączna suma udzielonych pożyczek przez ww. osoby obejmuje pierwotnie
ustaloną kwotę 16.000.000 PLN.
Warunki ww. umów pożyczek są tożsame i obejmują następujące istotne elementy:
- oprocentowanie w skali roku w wysokości 3M WIBOR + 2%,
- okres pożyczki – 1 rok od dnia zawarcia danej umowy pożyczki,
- pożyczka może być zaciągana w ratach, przy czym w odniesieniu do danej umowy
pożyczki każda z rat nie może być mniejsza od 1.000.000,00 zł i powinna stanowić
całkowitą wielokrotność tej kwoty,
- zabezpieczenie w postaci złożenia przez Spółkę oświadczenia o poddaniu się
egzekucji w trybie art. 777 kodeksu postępowania cywilnego,
- kwota pożyczek ma zostać przeznaczona na finansowanie inwestycji rozwojowych
związanych z produktami leczniczymi: szczepionką przeciwgruźliczą BCG 10 oraz
ONKO BCG.
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Kwoty pożyczek zostaną przekazane na wniosek Spółki w terminie 5 dni roboczych
od przedstawienia takiego wniosku, przy czym zobowiązania do przekazania kwoty
danej pożyczki wygasa w dniu 31 grudnia 2020 r.
Przedmiotowe umowy pożyczki ulegają rozwiązaniu, jeżeli w terminie 2 miesięcy od
ich zawarcia nie dojdzie do podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały
wyrażającej zgodę na zawarcie ww. umów pożyczek jako umów pożyczek z
członkami rady nadzorczej zgodnie z art. 15 § 1 KSH.
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