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Grupa BEST kupuje portfel wierzytelności od Sygma Banku 

 

Grupa BEST zawarła umowę nabycia portfela wierzytelności bankowych od Sygma 

Banque Societe Anonyme Oddział w Polsce o łącznej wartości nominalnej około 290 

mln zł. Zapłaci za niego 45 mln zł. 

 

Nabywane od Sygma Banku wierzytelności trafią do portfela funduszu BEST I NSFIZ, 

w którym Grupa BEST ma 100% udziałów. Pakiet obejmuje około 25 tysięcy wierzytelności, 

głównie nieregularnych kredytów gotówkowych.  

– Obserwujemy wzmożoną podaż wierzytelności bankowych. Rynek obrotu 

wierzytelnościami nieregularnymi znajduje się w wyraźnym trendzie wzrostowym, czemu 

sprzyjają: porządkowanie bilansów przez banki oraz procesy konsolidacyjne w sektorze 

bankowym. Do tego dochodzi podaż portfeli typowo hipotecznych. Wiele wskazuje na to, że 

po dotychczas rekordowym 2014 roku w tym roku może paść kolejny rekord pod względem 

wartości transakcji – powiedział Krzysztof Borusowski, prezes BEST.  

– Grupa BEST uczestniczy we wszystkich istotnych postępowaniach przetargowych. 

Jesteśmy przygotowani do tego, aby sfinansować zakup nawet największych portfeli 

wierzytelności wystawianych na sprzedaż. Zawsze licytujemy przy tym rozsądnie i 

angażujemy się tylko w te transakcje, w przypadku których cena za nabywane wierzytelności 

pozwala na osiągnięcie stopy zwrotu adekwatnej do ryzyka charakteryzującego inwestycje w 

naszej branży – podkreślił prezes BEST.  

 

*** 

Ogólne informacje o BEST 

BEST S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r., 

specjalizującą się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa BEST aktywnie 

inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy 

sekurytyzacyjnych oraz świadczy usługi windykacyjne na zlecenie – na rzecz banków, firm 

telekomunikacyjnych, energetycznych oraz innych podmiotów oferujących usługi masowe. 

BEST jest również jedynym akcjonariuszem BEST TFI, które uzyskało zezwolenie KNF na 

prowadzenie działalności w 2008 r. Połączenie kompetencji z zakresu windykacji należności oraz 

tworzenia i zarządzania funduszami inwestycyjnymi pozwoliło skupić wszystkie elementy modelu 

biznesowego w jednej grupie kapitałowej. 

BEST TFI zarządza obecnie czterema funduszami, w tym trzema funduszami sekurytyzacyjnymi: 

BEST I NSFIZ, BEST II NSFIZ oraz BEST III NSFIZ, w aktywach których znajdują się portfele 

wierzytelności o łącznej wartości nominalnej ponad 9 mld zł (stan na koniec 1 kwartału 2015 r.), oraz 

funduszem aktywów niepublicznych BEST Capital FIZAN. 



 
 
 

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy na stronę www.best.com.pl lub prosimy 

o kontakt: 

Krzysztof Woch 

NBS Communications 

tel. 22 826 74 18 / kom. 516 173 691 

e-mail: kwoch@nbs.com.pl 

Maciej Szczepaniak 

NBS Communications 

tel. 22 826 74 18 / kom. 514 985 845 

e-mail: mszczepaniak@nbs.com.pl 
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