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Ustanowienie hipoteki na znacznych aktywach spółki zależnej.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść  raportu:

Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 lutego 2009 roku w sprawie 

informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków 

uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem 

członkowskim, (dalej „Rozporządzenie”), Zarząd spółki „Narodowy Fundusz Inwestycyjny Progress” Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie (dalej „Fundusz”), informuje, iż w dniu 20 maja 2009 r. Spółka Zależna Funduszu – VIS 

Investments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. (dawniej VIS Inwestycje S.A.) (dalej „Spółka 

Zależna”) ustanowiła hipotekę kaucyjną do najwyższej sumy zabezpieczenia równej 69 mln na będącej 

własnością tej Spółki Zależnej zabudowanej nieruchomości położonej w Warszawie, przy ulicy Kasprzaka 29/31 o 

powierzchni równej 81.185 (osiemdziesiąt jeden tysięcy sto osiemdziesiąt pięć) metrów kwadratowych 

składającej się z działek gruntu nr 3/1 (trzy łamane przez jeden) oraz działek gruntu nr 3/3 (trzy łamane przez trzy), z 

obrębu ewidencyjnego o numerze 6-05-05, dla których Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa, X Wydział Ksiąg 

Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA4M/00162186/5. Hipoteka została ustanowiona na 

zabezpieczenie kredytu Raiffeisen Bank Polska S.A. udzielonego Spółce Zależnej w wysokości 45.832.675,50 

złotych z przeznaczeniem na sfinansowanie objęcia przez Spółkę Zależną emisji obligacji Funduszu. Fundusz 

informował o zawarciu umowy kredytowej raportem bieżącym nr 18/2009.

Brak jest powiązań miedzy Funduszem oraz osobami zarządzającymi oraz nadzorującymi Fundusz, a podmiotem 

na rzecz którego nastąpiło ustanowienie hipoteki. 

Kryterium uznania aktywów za aktywa znacznej wartości stanowi przekroczenie przez wartość kwoty 

zabezpieczenia oraz przez wartość nieruchomości 10% wartości kapitałów własnych Funduszu. Wartość 

ustanowionej hipoteki jest wyższa niż równowartość kwoty 1 mln Euro.
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