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Treść raportu:
Zarząd spółki Airway Medix S.A. z siedzibą w Warszawie [Spółka, Emitent] informuje, że w związku z
zapytaniami akcjonariuszy dotyczącymi planowanych dalszych działań Spółki w zakresie otrzymanego
przez Emitenta kredytu w izraelskim banku Discount Bank Ltd. zabezpieczonego m.in. na prawach z
tytułu umowy sprzedaży technologii CSS [o którym Spółka informowała m.in. raportem bieżącym nr
3/2020], Emitent przekazuje poniżej informacje udzielone w dniu dzisiejszym akcjonariuszom na
podstawie art. 428 § 6 Kodeksu spółek handlowych.
W odpowiedzi na zapytanie akcjonariusza dot. planowanych dalszych działań Emitenta w zakresie
otrzymanego przez Spółkę kredytu w izraelskim banku Discount Bank Ltd. [Bank] zabezpieczonego
m.in. na prawach z tytułu umowy sprzedaży technologii CSS tj. na drugiej racie płatności od Teleflex
Medical Europe Limited z siedzibą w Dublinie [Kupujący], Spółka stwierdza co następuje:
1. Zgodnie z zapisami umowy kredytowej w przypadku otrzymania informacji od Kupującego o braku
zamiaru zatrzymania nabytych praw własności intelektualnej, co w konsekwencji oznaczać będzie brak
zapłaty przez Kupującego drugiej raty ceny nabycia technologii CSS, na Spółce spoczywa obowiązek
poinformowania Banku o takim zdarzeniu.
2. Bank, otrzymawszy taką informacje ma prawo wypowiedzieć umowę kredytową wnosząc o spłatę
całości zadłużenia w określonym w wypowiedzeniu okresie.
3. Spółka, po otrzymaniu wyżej wskazanej informacji od Kupującego, niezwłocznie skontaktowała się z
Bankiem prosząc o spotkanie, które wyznaczone zostało na sierpień br. Intencją Zarządu jest jak
najszybsze rozpoczęcie rozmów z kredytodawcą w celu wydłużenia terminu spłaty należnego
zadłużenia. W tym celu, na sierpniowym spotkaniu, Spółka zaprezentuje poziom zaawansowania
rozmów z partnerami strategicznymi dot. współpracy w zakresie posiadanych technologii w portfolio
oraz zaproponuje plan spłaty zadłużenia. Równocześnie Spółka podjęła wysiłki w celu podpisania
umowy z innym kredytodawcą, który umożliwi ewentualne rolowanie lub wykup obecnego kredytu.
4. Wierzymy, że w przypadku przedstawienia realnych, mierzalnych parametrów, które uwiarygodnią
możliwość spłaty pełnego zadłużenia w określonym terminie, Bank przychylnie rozpatrzy wniosek
Spółki dot. wydłużenia terminu spłaty zadłużenia.

