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Treść raportu: 
 
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2011 z dnia 19 kwietnia 2011 r. Zarząd BEST S.A. z siedzibą 
w Gdyni (Emitent) informuje, że w dniu 26 kwietnia 2011 r. pomiędzy Kredyt Bankiem S.A. z siedzibą 
w Warszawie a BEST III Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym Funduszem Inwestycyjnym 
Zamkniętym z siedzibą w Gdyni (BEST III NSFIZ), w imieniu którego działa spółka zależna od Emitenta 
- BEST Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Gdyni, została zawarta umowa 
sprzedaży wierzytelności.  
 
Przedmiotem umowy jest portfel wierzytelności detalicznych Kredyt Banku S.A. (Portfel),  
w którego skład wchodzi 423.849 wierzytelności, o łącznej wartości nominalnej 1.169,7 mln zł według 
stanu na dzień 31.03.2011 r. Wartość ewidencyjna netto Portfela w księgach Kredyt Banku S.A., 
według stanu na dzień 31.03.2011 r. wynosiła 137,2 mln zł. 
 
Przeniesienie Portfela nastąpi w dwóch częściach obejmujących: pakiet wierzytelności A, który 
zostanie przeniesiony na rzecz BEST III NSFIZ do dnia 31.05.2011 r. i pakiet wierzytelności B, który 
zostanie przeniesiony na rzecz BEST III NSFIZ do dnia 26.10.2011 r. 
 
Przeniesienie Portfela nastąpi pod warunkiem zapłacenia Kredyt Bankowi S.A. przez BEST III NSFIZ do 
dnia 31.05.2011 r. płatności na poczet ostatecznej ceny. 
 
Ostateczna cena za Portfel będzie pomniejszona o sumę wszelkich wpływów, otrzymanych przez 
Kredyt Bank S.A. z tytułu częściowej lub całkowitej spłaty wierzytelności, znajdujących się w Portfelu, 
w okresie od dnia 1 kwietnia 2011 r. do dnia poprzedzającego dzień przeniesienia każdego pakietu. 
 
Ostateczna cena za każdy pakiet wierzytelności zostanie rozliczona w ciągu 14 dni roboczych po 
przeniesieniu każdego pakietu. 
 
W związku z odroczonym terminem przeniesienia własności Portfela, Kredyt Bank S.A. ustanowi 
zastaw rejestrowy na Pakiecie Wierzytelności A oraz na Pakiecie Wierzytelności B w celu 
zabezpieczenia wierzytelności wynikających z obligacji emitowanych przez BEST III NSFIZ w celu 
sfinansowania transakcji. 
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