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Temat: 
 

Zbycie certyfikatów inwestycyjnych stanowiących aktywa o znacznej wartości 

 
Podstawa prawna: 

 
art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe 

 
Treść raportu: 

 

Zarząd BEST S.A. z siedzibą w Gdyni (Emitent) informuje, że w dniu 30.01.2013 r. pozyskał 
informację, iż w dniu 29.01.2013 r. nastąpiło przejście praw i obowiązków z certyfikatów 

inwestycyjnych serii C BEST I Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego 
Zamkniętego (BEST I NSFIZ) nieposiadających formy dokumentu z Emitenta na BEST Capital (CY) 

Limited z siedzibą w Limassol na Cyprze (BEST Capital) – spółki w 100% zależnej od Emitenta. 

 
Oznaczenie stron umowy, na podstawie której doszło do zbycia aktywów 

 
Przejście praw z certyfikatów nastąpiło na postawie uchwał właściwych organów BEST Capital, listu 

subskrypcyjnego wysłanego przez BEST S.A. oraz wpisu w ewidencji uczestników BEST I NSFIZ, 
zgodnie z art. 123 ust. 6 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych 

(Dz.U.2004.146.1546). 

 
Data i sposób zbycia aktywów 

 
W dniu 29.01.2013 roku Copernicus Capital TFI S.A. dokonał wpisu w ewidencji uczestników BEST I 

NSFIZ nowego uczestnika  - BEST Capital, który nabył od Emitenta 100% certyfikatów inwestycyjnych 

BEST I NSFIZ tytułem wkładu niepieniężnego za udziały, o których objęciu Emitent informował w 
raporcie bieżącym nr 1/2013 z dnia 28.01.2013 r. 

 
Podstawowa charakterystyka zbytych aktywów 

 

Zbyte przez Emitenta aktywa obejmują 9.875.865 (słownie: dziewięć milionów osiemset 
siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt pięć) certyfikatów inwestycyjnych nieposiadających 

formy dokumentu serii C BEST I NSFIZ (Certyfikaty Inwestycyjne), które stanowią 100% certyfikatów 
inwestycyjnych BEST I NSFIZ. 

 
Cena po jakiej zostały zbyte aktywa oraz wartość ewidencyjna tych aktywów w księgach 

rachunkowych Emitenta 

 
Wartość Certyfikatów Inwestycyjnych została wyceniona na kwotę 43.430.000 zł (słownie: czterdzieści 

trzy miliony czterysta trzydzieści tysięcy złotych) i taka jest ich wartość ewidencyjna w księgach 
rachunkowych Emitenta. 

 

Charakter powiązań pomiędzy emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a 
nabywcą aktywów i osobami nimi zarządzającymi 

 
Jedyne powiązania osobowe Emitenta i BEST Capital polegają na tym, że dwaj Członkowie Zarządu 

Emitenta są jednocześnie Dyrektorami BEST Capital. Powiązania kapitałowe polegają na tym, że BEST 
S.A. posiada 100% udziałów BEST Capital. 

 

Kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości 
 

Kryterium uznania zbytych Certyfikatów Inwestycyjnych za aktywa o znacznej wartości jest ich 
wartość, która przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta. 
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