
ZAŁĄCZNIK NR 2 

UCHWAŁA ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY 

 

UCHWAŁA NR 1 ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY MULTIMEDIA  POLSKA S.A. Z DNIA 
………… MARCA 2016 ROKU  

 

1. Zgromadzenie Obligatariuszy wyraża zgodę na równoczesne wraz z wnioskami o wykreślenie 
ustanowionych na rzecz banków konsorcjum kredytowego zastawów wpisanych do rejestru 
przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku Wydział IX Gospodarczy – Rejestru pod 
pozycjami: 2399145, 2455530, 2455531, 2399142, 2399144 oraz 2399141, złożenie 
wniosków o wykreślenie z rejestru zastawów prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – 
Północ w Gdańsku Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zastawów, następujących zastawów 
(łącznie jako Zastawy Rejestrowe ): 

- wpisanego w dniu 15 lipca 2014 roku pod pozycją: 2408218,  

- wpisanego w dniu 16 lipca 2014 roku pod pozycją: 2408317,  

- wpisanego w dniu 16 lipca 2014 roku pod pozycją: 2408315,  

- wpisanego w dniu 15 lipca 2014 roku pod pozycją: 2408217,  

- wpisanego w dniu 09 lipca 2015 roku pod pozycją: 2454570 oraz  

- wpisanego w dniu 09 lipca 2015 roku pod pozycją: 2454555. 

2. Zgromadzenie Obligatariuszy wyraża zgodę na podjęcie przez Multimedia Polska S.A. oraz 
Bank Polska Kasa Opieki S.A. wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych 
koniecznych w celu zwolnienia lub w związku ze zwolnieniem Zastawów Rejestrowych, w tym 
do podpisania wszelkich umów lub oświadczeń na podstawie których umowy zastawnicze 
ustanawiające Zastawy Rejestrowe zostaną rozwiązane.  
 

3. Zgromadzenie Obligatariuszy potwierdza, że zwolnienie Zastawów Rejestrowych oraz 
rozwiązanie umów zastawniczych ustanawiających Zastawy Rejestrowe nie stanowi 
Przypadku Naruszenia w rozumieniu warunków emisji obligacji serii MMP004100520 
emitowanych przez Multimedia Polska S.A. i tym samym nie może stanowić podstawy 
żądania wcześniejszego wykupu obligacji. 

 

Zgodnie z par. 4(e) regulaminu Zgromadzenia Obligatariuszy, niniejsza Uchwała jest wiążąca 
względem wszystkich obligatariuszy, również tych, którzy nie uczestniczyli w Zgromadzeniu 
Obligatariuszy lub głosowali przeciwko tej uchwale, wstrzymali się od głosu albo oddali głosy 
nieważne. 

 

Podpisy Obligatariuszy: 

W imieniu [•]  

 



______________________________________ 

[imię i nazwisko]           

 

W imieniu [•]  

 

______________________________________ 

[imię i nazwisko]           

 

W imieniu [•]  

 

______________________________________ 

[imię i nazwisko]            


