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Treść raportu:

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji
bieŜących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za
równowaŜne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim, Zarząd
Zastal Spółka Akcyjna informuje, Ŝe w dniu 02 września 2013 roku, Spółka otrzymała zawiadomienie o wpisaniu w
dniu 28 sierpnia 2013 roku przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VI Wydział Ksiąg Wieczystych hipoteki umownej
łącznej do kwoty 20.000.000,- zł. na nieruchomościach naleŜących do Landex spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością S.K.A. na zabezpieczenie wierzytelności z tytułu zapłaty kwoty wykupu obligacji serii A, obligacji
wyemitowanych przez Mostostal Wrocław Quantum Ruda Park Sp. z o.o. S.K.A.
Hipotekę ustanowiono na następujących nieruchomościach naleŜących do Landex spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Zielonej Górze:
1. Nieruchomość zabudowana , KW nr ZG1/00104475/5, działka nr 120/34 o pow. 2.646m2,
2. Nieruchomość zabudowana , KW nr ZG1/00104470/0, działka nr 120/45 o pow. 4.978m2,
3. Nieruchomość zabudowana , KW nr ZG1/00104465/2, działka nr 120/47 o pow. 6.492m2,
4. Nieruchomość zabudowana , KW nr ZG1/0079905/4, działka nr 120/51 o pow. 13.201m2,
na rzecz wszystkich obligatariuszy bez imiennego ich wskazania. Administratorem hipoteki została spółka Wojnar,
Smołuch i Wspólnicy Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka Partnerska.
Łączna wartość ewidencyjna ww. nieruchomości wynosi 3.327 tys. zł.
Pomiędzy Spółką, osobami nią zarządzającymi lub nadzorującymi, a obligatariuszami i administratorem hipoteki
nie występują Ŝadne powiązania.
Podanie niniejszej informacji do wiadomości publicznej uzasadnione jest faktem, Ŝe ustanowiona hipoteka ma
wartość większą niŜ wyraŜona w złotych równowartość kwoty 1.000.000,- Euro, według kursu średniego
ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu powstania obowiązku informacyjnego.
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