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Treść raportu: 

 

Zarząd BEST S.A. z siedzibą w Gdyni (Emitent) informuje, że dzisiaj powziął wiadomość o zawarciu w dniu 30 maja 2016 r. 

we Wrocławiu umowy głównej przelewu w ramach procesu sekurytyzacji wierzytelności (Umowa) pomiędzy BEST I 

Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym z siedzibą w Gdyni (Funduszem) – 

jednostką zależną od Emitenta a Credit Agricole Bank Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu (Bankiem). Przedmiotem Umowy 

jest określenie zasad i warunków zawierania jednostkowych umów sekurytyzacji pomiędzy Funduszem a Bankiem. 

Przedmiotem poszczególnych umów sekurytyzacji mają być portfele wierzytelności o wartości nominalnej pomiędzy 10 mln 

PLN a 60 mln PLN o szczegółowych parametrach opisanych w treści Umowy. Umowa została zawarta na okres 12 miesięcy. 

W okresie jej obowiązania Fundusz zobowiązany jest do zawarcia z Bankiem jednostkowej umowy sekurytyzacji w 

przypadku przedstawienia przez Bank portfela wierzytelności spełniającego uzgodnione w Umowie kryteria. Bank będzie 

przedstawiał portfele wierzytelności nie częściej niż raz na 30 dni kalendarzowych. Proces przedstawiania przez Bank 

portfeli wierzytelności do sekurytyzacji, weryfikacji przez Fundusz parametrów portfela wierzytelności oraz zawierania 

poszczególnych umów sekurytyzacji został określony w Umowie.  

Umowa nie została zawarta pod warunkiem ani terminem. 

Umowa przewiduje obowiązek zapłacenia przez Fundusz kar umownych na rzecz Banku w przypadku gdy Fundusz 

naruszając warunki Umowy nie zawrze z Bankiem umowy sekurytyzacji albo w przypadku gdy Bank odstąpi od zawartej 

umowy sekurytyzacji w następstwie niezapłacenia przez Fundusz ceny w terminie i wysokości określonej w umowie 

sekurytyzacji. Kara umowna została ustanowiona w wysokości stanowiącej równowartość 3,5% wartości nominalnej 

danego portfela wierzytelności, którego dotyczy umowa sekurytyzacji, jednak nie więcej niż 1,5 mln PLN.  

Pozostałe warunki Umowy zostały ustalone na warunkach rynkowych i nie odbiegają od warunków powszechnie 

stosowanych w tego typu umowach.  

Kryterium uznania Umowy za znaczącą jest szacunkowa wartość przedmiotu Umowy, opierająca się na założeniu Funduszu, 

iż suma cen za portfele wierzytelności nabywane w oparciu o umowy sekurytyzacji zawierane na podstawie Umowy 

przekroczy 10% wartości kapitałów własnych Emitenta, tym samym nabyte portfele wierzytelności łącznie będą stanowiły 

dla Funduszu aktywa o znacznej wartości i zostaną ujęte w księgach rachunkowych Funduszu w cenie ich nabycia. Nabycie 

portfeli wierzytelności będzie finansowane z środków własnych Funduszu. 

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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