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Temat: Ustanowienie hipoteki. 

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe  

 

Treść:  

Zarząd Spółki Vistal Gdynia S.A. („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 

42/2015 informuje, iż w dniu 18 sierpnia 2015r. powziął wiadomość o ustanowieniu 

hipoteki umownej łącznej w wysokości do 30 mln złotych na rzecz Łuczyński i Wspólnicy 

Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie, jako administratora tej hipoteki 

(„Administrator Hipoteki”) na: 

1) prawie własności nieruchomości gruntowej Spółki o łącznej powierzchni 1,550 ha, 

położonej w Liniewie, składającej się z działki ewidencyjnej o nr 500/2 oraz na 

prawie własności Spółki naniesień na tym gruncie. Dla wskazanej nieruchomości 

gruntowej Sąd Rejonowy w Kościerzynie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi 

księgę wieczystą o nr GD1E/00029142/7. Wartość ww. nieruchomości na dzień 

ostatniego sprawozdania finansowego wynosiła 3.579.932,52 PLN 

2) prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej Spółki o łącznej 

powierzchni 0,3212 ha, położonej w Gdyni, składającej się z działek 

ewidencyjnych o nr: 657/2, 658/2, 661/2, 663/2, 751/2 oraz na prawie własności 

Spółki naniesień na tych gruntach. Dla wskazanych nieruchomości gruntowych 

Sąd Rejonowy w Gdyni V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste o 

nr: GD1Y/00063280/3, GD1Y/00055361/6, GD1Y/00062612/3, 

GD1Y/00064397/3. Wartość ww. nieruchomości na dzień ostatniego sprawozdania 

finansowego wynosiła 3.185.113,65 PLN 

 

Hipoteka stanowi zabezpieczenie roszczeń obligatariuszy z tytułu wyemitowanych przez 

Spółkę obligacji serii B.  

 

Pomiędzy Spółką, osobami nią zarządzającymi lub nadzorującymi, a Administratorem 

hipoteki lub osobami nim zarządzającymi nie występują żadne powiązania. 

 

Podstawą sporządzania raportu jest fakt, iż wartość ustanowionej hipoteki umownej 

łącznej jest wyższa od równowartości 1 mln Euro, przeliczonego po kursie średnim NBP 

obowiązującym w dniu powstania obowiązku informacyjnego. 

Podstawą prawną jest §5 ust 1 pkt 1 oraz § 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 

19 lutego 2009 roku ze zm. w sprawie informacji bieżących i okresowych 

przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za 

równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem 

członkowskim. 

 

 

 


