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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 07 września 2012 r. Spółka otrzymała zawiadomienie o wpisaniu w
dniu 30 sierpnia 2012 roku przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VI Wydział Ksiąg Wieczystych hipoteki umownej
łącznej do kwoty 10.040.000 PLN (słownie: dziesięć milionów czterdzieści tysięcy), na nieruchomościach
naleŜących do Zastal SA na zabezpieczenie wszelkich istniejących i przyszłych wierzytelności pienięŜnych
przysługujących wszystkim obligatariuszom bez imiennego ich wskazywania, w stosunku do spółki Powszechne
Towarzystwo Inwestycyjne S.A. z siedzibą w Poznaniu, a w szczególności z tytułu świadczenia głównego z obligacji
serii A wraz z oprocentowaniem obligacji serii A w całości.
Hipotekę ustanowiono na następującej nieruchomości naleŜącej do Zastal SA i połoŜonej w Zielonej Górze:
nieruchomość zabudowana, KW nr ZG1E/00075525/8, działka nr 120/54 o pow. 1,1486 ha.
Łączna wartość ewidencyjna ww. nieruchomości wynosi 726 tys. PLN.
Pomiędzy Spółką, osobami nią zarządzającymi lub nadzorującymi a obligatariuszami nie występują Ŝadne
powiązania.
Podanie niniejszej informacji do wiadomości publicznej uzasadnione jest faktem, iŜ wartość ustanowionej
hipoteki przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.
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