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Treść raportu: 
 
Zarząd BEST S.A. z siedzibą w Gdyni („Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości informację o 
zawarciu w dniu 11 października 2012 przez Emitenta z BISON INVESTMENTS LIMITED („BISON”) 
umowy sprzedaŜy 100% certyfikatów inwestycyjnych BEST I Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego 
Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego („Umowy”).  
 
Zawarcie Umowy jest wynikiem szerszego porozumienia pomiędzy Emitentem, UNISON SERVICES 
LIMITED („UNISON”), BISON, VÄRDE INVESTMENTS PARTNERS L.P. i THE VÄRDE FUND (CAYMAN) 
LIMITED, tj. stronami postępowania sądowego toczącego się przed High Court of Justice w Londynie, 
Queen’s Bench Division, Commercial Court, Royal Courts of Justice, o którego wszczęciu Emitent 
informował w raporcie bieŜącym nr 31/2011 z dnia 20 grudnia 2011 roku („Postępowanie”), a takŜe 
BEST I Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym („Fundusz”), 
o którym Emitent zawiadomił w dniu 12 października 2012 r. w raporcie numer 15/2012. 
 
Istotne postanowienia Umowy obejmują: 
 

1. zobowiązanie BISON do sprzedaŜy 100% certyfikatów inwestycyjnych Funduszu na rzecz 
Emitenta za uzgodnioną w Umowie cenę, 

2. zobowiązanie Emitenta do nabycia certyfikatów inwestycyjnych Funduszu i zapłaty ustalonej w 
Umowie ceny, która w porównaniu do warunków uzgodnionych przez strony mediacji w dniu 
20 września 2012 roku w podstawowych warunkach ugody (Head of terms) została obniŜona 
o kwotę wypłaconą BISON przez Fundusz w wyniku umorzenia części certyfikatów 
inwestycyjnych Funduszu w dniu 30 września 2012 roku, 

3. zawieszenie sprzedaŜy certyfikatów inwestycyjnych Funduszu do dnia zapłaty przez Emitenta 
ceny na rzecz BISON, 

4. gwarancje BISON dotyczące zbywanych certyfikatów inwestycyjnych Funduszu, 
5. gwarancje BISON dotyczące sytuacji prawnej Funduszu, obejmujące w szczególności 

oświadczenia o umowach o zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami Funduszu, 
6. zobowiązanie BISON do nieumarzania certyfikatów inwestycyjnych Funduszu po dniu 1 

października 2012 roku i tym samym zagwarantowanie Emitentowi, Ŝe przysługiwać mu będą 
wszystkie wpływy do Funduszu po dniu 1 października 2012 roku, 

7. jurysdykcję polskich sądów dla sporów jakie mogą wyniknąć w związku z Umową oraz 
właściwość prawa polskiego dla Umowy, 

8. zobowiązanie Emitenta do zwrotu Funduszowi dokumentacji sekurytyzowanych wierzytelności 
Funduszu na wypadek niedokonania przez Emitenta zapłaty ceny za certyfikaty inwestycyjne 
Funduszu. 

Umowa została zawarta pod warunkiem zawieszającym zatwierdzenia przez High Court of Justice w 
Londynie tymczasowego nakazu sądowego (Consent Order), o którym mowa w punkcie 4 raportu 
bieŜącego nr 15/2012, który Emitent przekazał do publicznej wiadomości w dniu 12 października 2012 
roku.  
 
Kryterium uznania Umowy za umowę znaczącą jest wartość kapitałów własnych Emitenta – stosownie 
do treści §2 ust. 1 pkt 44 lit. a) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie 
informacji bieŜących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz 
warunków uznawania za równowaŜne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego 
państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259). 



Wartość certyfikatów inwestycyjnych, których sprzedaŜ jest przedmiotem Umowy jest ściśle określona 
i przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta. Z tej przyczyny Zarząd Emitenta uznał Umowę za 
umowę znaczącą. 
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