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Treść raportu: 
 
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2011 z dnia 21.04.2011 r. Zarząd BEST S.A. z siedzibą  
w Gdyni (Emitent) informuje, że w dniu 31 maja 2011 r. spółka zależna od Emitenta – BEST 
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (BEST TFI S.A.) przekazała Emitentowi do zarządzania 
wierzytelności sekurytyzowane BEST III Niestandaryzowanego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego 
z siedzibą w Gdyni (BEST III NSFIZ). 
 
Przekazanie Emitentowi wierzytelności sekurytyzowanych BEST III NSFIZ do zarządzania nastąpiło na 
podstawie umowy z dnia 20.04.2011 r. o zarządzaniu wierzytelnościami sekurytyzowanymi zawartej 
między Emitentem a BEST TFI S.A. Zgodnie z pkt 13.1. tej umowy, umowa o zarządzanie została 
zawarta pod warunkiem zawieszającym i wchodzi w życie z dniem przekazania Emitentowi do 
zarządzania pierwszej sekurytyzowanej wierzytelności.  
 
Przekazanie Emitentowi wierzytelności sekurytyzowanych BEST III NSFIZ do zarządzania nastąpiło  
w związku z przeniesieniem na rzecz BEST III NSFIZ pakietu wierzytelności A, objętego umową 
sprzedaży wierzytelności z dnia 26.04.2011 r. zawartą między Kredyt Bankiem S.A. w Warszawie  
a BEST III NSFIZ, z uwagi na zapłatę przez BEST III NSFIZ płatności na poczet ostatecznej ceny. 
 
Przekazanie Emitentowi do zarządzania wierzytelności sekurytyzowanych BEST III NSFIZ oznacza 
spełnienie warunku zawieszającego, pod którym zawarta była umowa z dnia 20.04.2011 r.  
o zarządzaniu wierzytelnościami sekurytyzowanymi i skutkuje wejście w życie tej umowy. 
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