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Nabycie przez BEST S.A. aktywów o znacznej wartości – objęcie obligacji wyemitowanych przez BEST I NSFIZ – jednostkę 
zależną od BEST S.A.  
 
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, iż w dniu 3 września 2014 r. BEST Towarzystwo Funduszy 
Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Gdyni (BEST TFI) działająca jako organ BEST I Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego 
Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w Gdyni (Fundusz) przydzieliła Emitentowi 10 (dziesięć) zwykłych, 
imiennych, niezabezpieczonych obligacji serii A wyemitowanych przez Fundusz, każda o wartości nominalnej 1.000.000,00 
PLN (jeden milion złotych), o łącznej wartości nominalnej 10.000.000,00 PLN (dziesięć milionów złotych), o całkowitej cenie 
emisyjnej 9.528.346,80 PLN (słownie: dziewięć milionów pięćset dwadzieścia osiem tysięcy trzysta czterdzieści sześć 
złotych i 80/100 groszy) (Obligacje). Przydział Obligacji nastąpił na postawie uchwał właściwych organów Funduszu oraz 
przyjęcia przez Emitenta propozycji nabycia Obligacji złożonej przez Fundusz. W warunkach emisji Obligacji jako cel emisji 
wskazano sfinansowanie nabycia pakietu wierzytelności przez Fundusz. 
 
Wartość ewidencyjna Obligacji w księgach rachunkowych Emitenta na dzień sporządzenia niniejszego raportu równa jest 
całkowitej cenie emisyjnej, tj. 9.528.346,80 PLN (słownie: dziewięć milionów pięćset dwadzieścia osiem tysięcy trzysta 
czterdzieści sześć złotych i 80/100 groszy). 
 
Źródłem finansowania ceny emisyjnej Obligacji są środki własne Emitenta. 
 
Emitent posiada 100% udziałów i 100% głosów na Zgromadzeniu Wspólników BEST Capital (CY) Limited z siedzibą w 

Limassol na Cyprze, która posiada 100% certyfikatów inwestycyjnych Funduszu dających prawo do wykonywania 100% 

głosów na Zgromadzeniu Inwestorów Funduszu. 

 
Pomiędzy Emitentem a Funduszem istnieją powiązania osobowe polegające na tym, że dwaj członkowie Zarządu Emitenta 

(Krzysztof Borusowski, Marek Kucner) są jednocześnie członkami Zarządu BEST TFI będącego organem Funduszu.  

 
Kryterium uznania Obligacji za aktywa o znacznej wartości jest ich wartość nominalna, która przekracza 10% wartości 
kapitałów własnych Emitenta. 
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Szczegółowa podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz §7 i §9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19  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 (Dz. U. Nr 33, poz. 259). 
 
Emitent jest obowiązany do przekazywania w formie raportu bieżącego, z zastrzeżeniem ust. 2, o nabyciu […] aktywów 
o znacznej wartości, […] przez emitenta lub jednostkę od niego zależną […]. 
 
§ 7. W przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1, raport bieżący zawiera: 

1) oznaczenie strony umowy, na podstawie której doszło do nabycia […] przez nią aktywów; 
2) datę i sposób nabycia […] aktywów; 
3) podstawową charakterystykę nabytych […] aktywów; 
4) cenę, po jakiej zostały nabyte […] aktywa oraz wartość ewidencyjną tych aktywów w księgach 

rachunkowych emitenta lub jednostki od niego zależnej; 
5) charakter powiązań pomiędzy emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a nabywającym 

[…] aktywa […] i osobami nimi zarządzającymi; 
6) kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości; 
7) w przypadku nabycia aktywów - źródło finansowania nabycia aktywów; 
8) w przypadku nabycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanych części jego mienia, nieruchomości lub innych 

środków trwałych - oznaczenie rodzaju działalności gospodarczej, w której dane aktywa były wykorzystywane 
przed ich nabyciem przez emitenta lub jednostkę od niego zależną, oraz wskazanie, czy emitent lub jednostka od 
niego zależna planuje kontynuować ich dotychczasowy sposób wykorzystania, a jeżeli nie - podanie planowanego 
sposobu wykorzystania nabytych aktywów; 

9) w przypadku nabycia, […] akcji (udziałów) ograniczonym prawem rzeczowym w innych jednostkach - 
dodatkowo nazwę (firmę) jednostki, której akcje (udziały) są przedmiotem nabycia, […] ich udział w kapitale 
zakładowym tej jednostki oraz wartość nominalną tych aktywów i ich charakter jako długo- lub krótkoterminowej 
lokaty kapitałowej emitenta lub jednostki od niego zależnej, a także udział emitenta lub jednostki od niego 
zależnej w kapitale zakładowym i liczbie posiadanych głosów na walnym zgromadzeniu lub zgromadzeniu 
wspólników jednostki, której akcje (udziały) były przedmiotem nabycia […]; 

10) w przypadku gdy umowa nabycia […] aktywów o znacznej wartości jest umową z podmiotem powiązanym - 
dodatkowo opis powiązań emitenta lub jednostki od niego zależnej z podmiotem zbywającym […] oraz 
szczegółowy opis warunków tej umowy. 

 
 
 
 


