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Treść raportu: 
 
Zarząd BEST S.A. z siedzibą w Gdyni (Emitent) informuje, iż w dniu 21 lipca 2011 r. otrzymał 
postanowienie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku Wydział IX Gospodarczy – Rejestru 
Zastawów z dnia 15.07.2011 r., GD.IX.Ns-Rej.Za 4687/11/269, na mocy którego wpisano do Rejestru 
Zastawów zastaw rejestrowy na 40.100.000 (czterdzieści milionów sto tysięcy) certyfikatach 
inwestycyjnych posiadanych przez Emitenta wyemitowanych przez BEST III Niestandaryzowany 
Sekurytyzacyjny Funduszu Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Gdyni (Fundusz). 
 
Zastaw rejestrowy został ustanowiony na zabezpieczenie roszczeń obligatariuszy z tytułu wykupu 
obligacji serii A, serii B, serii C, serii D i serii E wraz z oprocentowaniem wyemitowanych przez 
Emitenta w ramach emisji, o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 10/2011 i 11/2011. Na 
chwilę rozpoczęcia emisji obligacje były obligacjami niezabezpieczonymi, jednak Emitent zobowiązał 
się w warunkach emisji obligacji, że w terminie 60 dni od dnia przydzielenia certyfikatów 
inwestycyjnych serii B Funduszu ustanowi zastaw rejestrowy na uprzednio objętych certyfikatach 
inwestycyjnych serii A Funduszu oraz na certyfikatach inwestycyjnych serii B Funduszu, które Emitent 
obejmie ze środków uzyskanych z emisji. Informację o zamiarze ustanowienia zastawu rejestrowego 
na certyfikatach inwestycyjnych Emitent podał w treści raportu bieżącego nr 10/2011 i 11/2011. 
 
W związku z ustanowieniem zastawu rejestrowego na certyfikatach serii A i serii B Funduszu w łącznej 
ilości 40.100.000 certyfikatów, Emitent aktualizuje treść raportu bieżącego nr 10/2011 w zakresie 
wymaganym §17 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji 
bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków 
uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem 
członkowskich (Dz.U. Nr 33, poz. 259) i informuje, że wykonał ustanowione w warunkach emisji 
zobowiązanie poprzez zabezpieczenie wyemitowanych obligacji zastawem rejestrowym, który  
ustanowiony został postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku Wydział IX 
Gospodarczy – Rejestru Zastawów z dnia 15.07.2011 r., GD.IX.Ns-Rej.Za 4687/11/269. 
 
Wysokość zabezpieczenia 
Najwyższą sumę zabezpieczenia zastawem rejestrowym ustalono na kwotę 56.000.000 (pięćdziesiąt 
sześć milionów) złotych. 
 
Forma zabezpieczenia 
Zastaw rejestrowy na 40.100.000 (czterdzieści milionów sto tysięcy) zdematerializowanych 
certyfikatach inwestycyjnych na okaziciela dwóch emisji - serii A obejmującej 500.000 (słownie: 
pięćset tysięcy) zdematerializowanych certyfikatów inwestycyjnych na okaziciela oraz serii B 
obejmującej 39.600.000 (słownie: trzydzieści dziewięć milionów sześćset tysięcy) 
zdematerializowanych certyfikatów inwestycyjnych na okaziciela. Wszystkie Certyfikaty inwestycyjne 
wyemitowane zostały przez BEST III Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny 
Zamknięty z siedzibą w Gdyni, przy ul. Morskiej 59, wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych 
prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFI 
623. 
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Emitent – BEST S.A. z siedzibą w Gdyni. 
 

Best S.A.  
(pełna nazwa emitenta) 

  
BEST Finanse inne (fin) 

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) 
  
81-323 Gdynia 

(kod pocztowy) (miejscowość) 
  
Morska 59 

(ulica) (numer) 
  
(58) 769 92 99 (58) 762 92 26 

(telefon) (fax) 
  
best@best.com.pl www.best.com.pl 

(e-mail) (www) 
  
585-00-11-412 190400344 

(NIP) (REGON) 
 
 
 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 
Data Imię i Nazwisko Stanowisko / Funkcja Podpis 
2011-07-22 Barbara Rudziks Członek Zarządu  
 


