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Treść raportu:

Zarząd Black Lion Fund S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 14 kwietnia 2014 r. dokonano czynności prawnych w 
celu przejęcia przez Scanmed Multimedis S.A. poręczeń udzielonych przez Emitenta na rzecz Banku Polskiej 
Spółdzielczości S.A. Odział Regionalny w Warszawie („Bank”) za zobowiązania leasingowe spółek z grupy 
kapitałowej Scanmed Multimedis: Scan Development sp. z o.o. („Scan Development”) oraz Scanmed S.A. 
(„Scanmed”).

Spółka przejmująca poręczenia - Scamned Multimedis S.A. jest spółką zależną Emitenta, notowaną na rynku 
NewConnect. Powyższe czynności zmierzają do przejęcia przez Scanmed Multimedis poręczeń udzielonych przez 
Emitenta z tym że,  z powodu wymagań podmiotów finansujących, przejęcie poręczeń odbyło się bez uprzedniego 
przyjmowania oferty Scanmed Multimiedis, o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 42/2013 z dnia 18 
grudnia 2013 r.

W następstwie wzmiankowanych czynności doszło do definitywnego zwolnienia Emitenta z poręczeń wekslowych 
z dnia 30 sierpnia 2011 r. na wekslach do dyspozycji BPS Leasing S. A. z siedzibą w Warszawie („BPS Leasing") 
udzielonych przez Emitenta za zobowiązania Scanmed, wynikające z Umów Leasingu sprzętu medycznego, gdzie 
BPS Leasing przeniósł prawa z ww. weksli na Bank (dalej „Poręczenia za Scanmed”). Wartość leasingowanego 
sprzętu medycznego wynosiła ok. 12,7 mln PLN. Skutek zwolnienia został osiągnięty poprzez stosowne aneksy do 
umów leasingu sprzętu medycznego, zawarte pomiędzy BPS Leasing i Scanmed oraz na skutek udzielenia 
poręczeń wekslowych przez Scanmed Multimedis.

Jednocześnie dokonano czynności, których skutkiem ma być zwolnienie poręczenia do kwoty 60 mln PLN, 
udzielonego przez Emitenta za zobowiązania Scan Development sp. z o.o., które to poręczenie wynika z umowy 
poręczenia z dnia 9 marca 2012 r („Umowa Poręczenia za Scan Development"), zawartej przez Emitenta z 
Bankiem, zabezpieczającej zobowiązania Scan Development wynikające z Umowy Leasingu zwrotnego 
nieruchomości położonej w Krakowie, przy ul. A. Bochenka 12, na której znajduje się budynek Szpitala Św. Rafała 
(o którym to poręczeniu Emitent informował raportem bieżącym nr 11/2012 z dnia 15 marca 2012 r.). Stosownie do 
aneksu do ww. Umowy Leasingu, zwolnienie Emitenta z Umowy Poręczenia za Scan Development dojdzie do 
skutku po spełnieniu warunków zawieszających, z których do spełnienia pozostało przelanie Scan Development 
przez Scanmed Multimedis podporządkowanej pożyczki w wysokości 10 mln PLN oraz zdeponowanie przez Scan 
Development środków pozyskanych z pożyczki na rachunku kaucji pieniężnej na zabezpieczenie spłaty rat 
wynikających z Umowy Leasingu zwrotnego nieruchomości. 

Emitent poinformuje o fakcie spełnienia się warunków zawieszających odrębnym raportem.
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