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Ustanowienie hipoteki

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o oferc ie - informacje bieŜące i okresowe

Treść raportu:

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. 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 27 lipca 2012r. Spółka, otrzymała zawiadomienie o wpisaniu w dniu 25 
lipca 2012 roku przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VI Wydział Ksiąg Wieczystych hipoteki umownej łącznej do 
kwoty 56.000.000,- zł. na nieruchomościach naleŜących do Zastal SA na zabezpieczenie kwoty nawyŜszej sumy 
zabezpieczenia w wysokości 200% wartości nominalnej objętych obligacji wyemitowanych przez Mostostal 
Wrocław Quantum Ruda Park Sp. z o.o. S.K.A.
Hipotekę ustanowiono na następujących nieruchomościach naleŜących do Zastal SA:
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 
Copernicus Service Sp. z o.o. S.K.A.
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 faktrem, 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.

ZASTAL SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

ZASTAL SA Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

65-119 Zielona Góra

(kod pocztowy) (miejscowość)

Sulechowska 4 a

(ulica) (numer)

068 3284214 068 3284213

(telefon) (fax)

sekretariat@zastal.pl www.zastal.pl

(e-mail) (www)

9290093806 006104350

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-07-27 Mariusz Matusik Prezes Zarządu Mariusz Matusik

Komisja Nadzoru Finansowego

1


