
        WROCŁAW, dnia 29.11.2018r. 

 

       FAST FINANCE S.A. 

       UL. WOŁOWSKA 20 

       51-116 WROCŁAW 

 

JACEK RAJEWICZ 

UL. KRYNICKA 33/30 

50-550 WROCŁAW 

 

 

 Jako Administrator Zastawu obligacji serii M wyemitowanych przez Fast Finance S.A. z siedzibą 

we Wrocławiu, uprzejmie wyjaśniam, iż w związku z nie dokonaniem wykupu przez tego emitenta tych 

obligacji dotychczas wymagalnych zostały podjęte przeze mnie w ramach posiadanych możliwości 

następujące czynności : 

1) Pismo skierowane do Fast Finance S.A. w dniu 30.10.2018r. z żądaniem wykupu wymagalnych 
obligacji, udzielenia informacji o wartości przedmiotu zastawu oraz do złożenia oświadczenia 
o poddaniu się rygorowi egzekucji na podstawie art. 777 § 1 pkt. 6 k.p.c. co do zapłaty 
wymagalnych kwot z tytułu tych obligacji, 

2) Pismo z dnia 6.11.2018r., którym, w toku postępowań egzekucyjnych prowadzonych przeciwko 
Fast Finance S.A. przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-
Fabrycznej Macieja Jankowskiego dokonano zgłoszenia wymagalnej wierzytelności z tytułu 
roszczeń wynikających z wyemitowanych obligacji serii M w wysokości 466 000,00 zł oraz 
odsetek wynoszących 123 323,73 zł i na zasadzie przepisu art. 1030 k.p.c. w zw. z art. 1034 
k.p.c. wniesiono o umieszczenie w planach podziału sum uzyskanych z egzekucji wierzytelności 
zabezpieczonych zastawem rejestrowym z pierwszeństwem na rzecz Administratora Zastawu 
wynikającym z treści art. 20 ustawy z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze 
zastawów . 

3) Pismo z dnia 6.11.2018r., którym, w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego 
przeciwko spółce emitenta przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-
Śródmieścia w Krakowie Szymona Herdę dokonano zgłoszenia wymagalnej wierzytelności z 
tytułu roszczeń wynikających z wyemitowanych obligacji serii M w wysokości 466 000,00 zł 
oraz odsetek wynoszących 123 323,73 zł i na zasadzie przepisu art. 1030 k.p.c. w zw. z art. 1034 
k.p.c. wniesiono o umieszczenie w planach podziału sum uzyskanych z egzekucji wierzytelności 
zabezpieczonych zastawem rejestrowym z pierwszeństwem na rzecz Administratora Zastawu 
wynikającym z treści art. 20 ustawy z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze 
zastawów, 

4) Pismem z dnia 27.11.2018r. Fast Finance S.A. zostało wezwane do udzielenia informacji o 
projekcji spłat pakietów wierzytelności będących przedmiotem zastawu oraz został ponowiony 
wniosek o sporządzenie i przekazania aktualnej wyceny przedmiotu zastawu, a także żądanie 
złożenia oświadczenia o poddaniu się egzekucji na mocy art. 777 § 1 pkt. 6 k.p.c. i przekazania 
tych dokumentów niezwłocznie.  

5) Pismo z dnia 29.11.2018r.  którym, w toku postępowań egzekucyjnych prowadzonych 
przeciwko spółce emitenta przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-
Fabrycznej Macieja Jankowskiego dokonano zgłoszenia wymagalnej wierzytelności z tytułu 
roszczeń wynikających z wyemitowanych obligacji serii M w wysokości 2.184.000  zł oraz 
odsetek wynoszących 149.732,64 zł i na zasadzie przepisu art. 1030 k.p.c. w zw. z art. 1034 
k.p.c. wniesiono o umieszczenie w planach podziału sum uzyskanych z egzekucji wierzytelności 



zabezpieczonych zastawem rejestrowym z pierwszeństwem na rzecz zastawnika wynikającym 
z treści art. 20 ustawy z dnia 6 grudnia 1996 r. O zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów . 

6) Pismo z dnia 29.11.2018r. , którym, w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego 
przeciwko spółce emitenta przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-
Śródmieścia w Krakowie Szymona Herdę dokonano zgłoszenia wymagalnej wierzytelności z 
tytułu roszczeń wynikających z wyemitowanych obligacji serii w wysokości 2.184.000  zł oraz 
odsetek wynoszących 149/732,64 zł i na zasadzie przepisu art. 1030 k.p.c. w zw. z art. 1034 
k.p.c. wniesiono o umieszczenie w planach podziału sum uzyskanych z egzekucji wierzytelności 
zabezpieczonych zastawem rejestrowym z pierwszeństwem na rzecz zastawnika wynikającym 
z treści art. 20 ustawy z dnia 6 grudnia 1996 r. O zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów . 

 

W zależności od tego kiedy, czy i jakie informacje oraz dokumenty otrzymam od w/w komorników i 

emitenta, zostaną podjęte przeze mnie dalsze czynności dające możliwość uzyskania należnych 

obligatariuszom kwot. 

O powyższych dalszych działaniach poinformuję obligatariuszy.  

 

         Z poważaniem 


