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Treść  raportu:

Zarząd Black Lion Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. („Emitent”) informuje, iż otrzymał od swojej spółki zależnej 

Scanmed Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej „Scanmed”) informację o spłacie w dniu 16 marca 2011 r. 

kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w Banku PKO BP S.A. na podstawie umowy kredytu z dnia 02 października 

2008 r. Saldo kredytu na dzień spłaty wynosiło prawie 40 mln złotych.

Informacja jest przekazywana w związku z informacją podaną w raporcie bieżącym Spółki nr 91/2008 o 

zaciągnięciu kredytu inwestycyjnego.

Możliwość przedterminowej spłaty kredytu jest następstwem dojścia do skutku emisji obligacji korporacyjnych 

spółki zależnej Scanmed – Scan Development sp. z o.o. (RB 9/2011). Środki na spłatę kredytu pochodziły z 

umorzenia udziałów w spółce Scan Development finansowanego ze środków pozyskanych z obligacji. Spłata 

kredytu pozwoliła na zwolnienie zabezpieczeń kredytu ustanowionych zarówno przez Emitenta, Scan Development 

sp. z o.o. jaki i Scanmed S.A. takich jak: poręczenie cywilne Emitenta udzielone Scanmed S.A. do kwoty 

8.000.000,00 PLN, oraz pozostałych zabezpieczeń (hipoteka kaucyjna na nieruchomości na której zlokalizowany 

jest Szpital św. Rafała, zastawy, przelewy wierzytelności na zabezpieczenie, pełnomocnictwa) udzielonych na 

zabezpieczenie kredytu.

W związku ze spłatą kredytu PKO, zarówno Emitent jak i Scanmed będą wolne od zobowiązań w tym zakresie.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 5 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 

finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
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