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Temat: 
 
Ustanowienie przez Emitenta zastawu rejestrowego na aktywach przyszłych o znacznej wartości 
 
Podstawa prawna: 
 
art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieŜące i okresowe 
 
Treść raportu: 
 
Zarząd BEST S.A. z siedzibą w Gdyni (Emitent) informuje, iŜ w dniu 28 listopada 2012 roku Emitent 
otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku, IX Wydział Rejestru 
Zastawów z dnia 27 listopada 2012 r. (sygn. akt GD-IX.Ns-Rej.Za.8071/12/223) o wpisie zastawu 
rejestrowego na prawach przyszłych, tj. na certyfikatach inwestycyjnych serii C („Certyfikaty”) BEST 
I Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego („BEST I 
NSFIZ”), które Emitent nabędzie po dokonaniu płatności ceny za Certyfikaty, w wykonaniu umowy 
sprzedaŜy Certyfikatów („Umowy”), o której istotnych postanowieniach Emitent informował w 
raporcie bieŜącym nr 16/2012 z dnia 12.10.2012 roku. 
 
Oznaczenie podmiotu, na którego aktywach ustanowiono zastaw rejestrowy 
 
Zastaw rejestrowy ustanowiony został na Certyfikatach, które Emitent nabędzie po zapłacie ceny za 
Certyfikaty na podstawie Umowy. 
 
Data i sposób ustanowienia zastawu rejestrowego 
 
Wpis zastawu do rejestru zastawów nastąpił na podstawie umowy zawartej z administratorem 
zastawu oraz postanowienia Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku z dnia 27.11.2012 roku, 
wydanego w sprawie o sygn. akt GD-IX.Ns-Rej.Za.8071/12/223.  
 

Podstawowa charakterystyka aktywów, na których ustanowiono zastaw rejestrowy 
 
Zastaw ustanowiono na 100 % wszystkich istniejących na dzień emisji, niepublicznych, niemających 
formy dokumentu, imiennych certyfikatach inwestycyjnych serii C BEST I NSFIZ, które Emitent 
nabędzie na podstawie Umowy. 
 
Wartość zobowiązania zabezpieczonego zastawem rejestrowym 
 
Zastaw zabezpiecza emisję obligacji serii G o wartości nominalnej 39.000.000 zł (słownie: trzydzieści 
dziewięć milionów złotych), przy czym maksymalna suma zabezpieczenia wynosi 52.650.000 zł 
(słownie: pięćdziesiąt dwa miliony sześćset pięćdziesiąt tysięcy) złotych. 
 
Charakter powiązań pomiędzy emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta a 
zastawnikiem i osobami nim zarządzającymi 
 
Pomiędzy Emitentem oraz osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta a administratorem 
zastawu rejestrowego i osobami nim zarządzającymi nie istnieją Ŝadne powiązania. 
 
Kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości 
 
Kryterium uznania Certyfikatów, które zostaną nabyte, a na których ustanowiony został zastaw 
rejestrowy za aktywa o znacznej wartości jest fakt, Ŝe ich wartość przekracza 10% wartości kapitałów 
własnych Emitenta. 
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