
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO 

 

Raport bieżący nr 34/2015 

 

Data sporządzenia: 10.06.2015 r. 

 

Temat:  

 

Zawarcie umowy znaczącej przez 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, że w dniu 9 czerwca 2015 r. BEST II Niestandaryzowany 

Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Gdyni (Fundusz) zawarł z Bankiem BPH Spółka Akcyjna z 

siedzibą w Gdańsku (Bank) umowę zakupu portfela wierzytelności (Umowa), której przedmiotem jest nabycie przez 

Fundusz portfela wierzytelności wynikających z czynności bankowych o łącznej wartości nominalnej 61,3 mln zł za cenę 

14.270 tys. zł (Cena) płatną w terminie do 12 czerwca 2015 r.  

Warunkiem zawieszającym przeniesienie na Fundusz wszelkich praw i roszczeń  związanych z wierzytelnościami objętymi 

Umową jest zapłata przez Fundusz Ceny. Z dniem zapłaty Ceny Fundusz nabędzie wierzytelności objęte Umową ze skutkiem 

na dzień zawarcia Umowy. Emitent poinformuje o ziszczeniu się tego warunku w odrębnym raporcie bieżącym.  

Umowa nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków 

powszechnie stosowanych w tego typu umowach.  

Umowa samodzielnie nie spełnia kryterium uznania jej za znaczącą. W ostatnich 12 miesiącach, oprócz opisanej powyżej 

Umowy, Fundusz zawarł z Bankiem jeszcze jedną umowę przelewu wierzytelności, która samodzielnie nie spełniała 

kryterium uznania jej za znaczącą, ale łącznie z Umową wypełniła to kryterium.  Wartość  nominalna nabytych portfeli 

wyniosła 143,2 mln zł, a łączna wartość obu umów, liczona jako suma cen nabycia portfeli wierzytelności, wyniosła 22.843 

tys. zł i spełnia łącznie kryterium znaczącej umowy ponieważ przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta. 

Wierzytelności nabywane na podstawie obu umowy stanowią aktywa o znacznej wartości i zostaną ujęte w księgach 

rachunkowych Funduszu w cenie nabycia. Nabycie wierzytelności finansowane jest ze środków własnych Fundusz. 

Pomiędzy Emitentem oraz osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta a Bankiem nie ma powiązań. 

Emitent poprzez BEST Capital Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych posiada 100% certyfikatów 

inwestycyjnych Funduszu dających prawo do wykonywania 100% głosów na Zgromadzeniu Inwestorów Funduszu. 
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