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Informacja o zawarciu umowy znaczącej. 
 
Podstawa prawna:  
 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia 
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. 
 
Treść raportu: 
 
Zarząd BEST SA z siedzibą w Gdyni, w nawiązaniu do informacji poufnej przekazanej w RB nr 16/2013 
informuje, iż w dniu 29.11.2013 r. jednostka od niego zależna BEST I Niestandaryzowany 
Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Gdyni (Fundusz) zawarł z Credit 
Agricole Bank Polska S.A. umowę zakupu portfela wierzytelności (Umowa). 
Przedmiotem nabycia jest portfel wymagalnych wierzytelności pieniężnych Banku wobec jego 
dłużników o wartości nominalnej 99 928 756,44 zł, w tym kapitału 49 246 625,55 zł. Własność 
wierzytelności przechodzi na nabywcę z chwilą zawarcia umowy. 
Cena za nabyte wierzytelności została ustalona na warunkach rynkowych. 
Strony ustaliły, iż w przypadku braku zapłaty ceny przez Fundusz, Bank w przypadku bezskutecznego 
upływu dodatkowego terminu do zapłaty może odstąpić od Umowy. W takiej sytuacji Bank 
uprawniony będzie do zawarcia umowy cesji z innym uczestnikiem przetargu. Jeśli cena uzgodniona 
przez Bank z innym uczestnikiem przetargu będzie niższa niż cena ustalona z Funduszem, Fundusz 
będzie zobowiązany do zapłaty różnicy. Z tym zastrzeżeniem, iż wartość tej różnicy nie może 
przekroczyć kwoty 1.000.000,00 zł. 
 
Kryterium uznania umowy za znaczącą umowę jest wartość kapitałów własnych Emitenta  – stosownie 
do treści §2 ust. 1 pkt 44 lit. a) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie 
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz 
warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego 
państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259). 
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