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Nabycie przez jednostkę zależną od BEST S.A. certyfikatów inwestycyjnych stanowiących aktywa o 

znacznej wartości 
 

Podstawa prawna: 
 

art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe 
 

Treść raportu: 

 
Zarząd BEST S.A. z siedzibą w Gdyni (Emitent) informuje, że w dniu 16 stycznia 2014 r. BEST Capital 

(CY) Limited z siedzibą w Limassol na Cyprze (BEST Capital) – spółka w 100% zależna od Emitenta 
nabyła 920.542 certyfikatów inwestycyjnych serii D (Certyfikatów) wyemitowanych przez BEST I 

Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (BEST I NSFIZ). Objęcie 

certyfikatów nastąpiło na postawie zapisu złożonego przez BEST Capital, przydziału Certyfikatów przez 
Zarząd BEST Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. działającej jako organ BEST I NSFIZ oraz 

wpisu do ewidencji uczestników BEST I NSFIZ. 
 

Objęte przez BEST Capital aktywa obejmują 920.542 sztuk niepublicznych imiennych certyfikatów 
inwestycyjnych serii D BEST I NSFIZ, które stanowi 8,53% certyfikatów inwestycyjnych BEST I NSFIZ. 

Certyfikaty zostały objęte przez BEST Capital za cenę emisyjną w wysokości 9.499.993,44 zł (słownie: 

dziewięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy złote, 
44/100 groszy). Na dzień objęcia certyfikatów inwestycyjnych serii D ich wartość ewidencyjna w 

księgach rachunkowych BEST Capital wynosi 9.499.993,44 zł (słownie: dziewięć milionów czterysta 
dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy złote, 44/100 groszy).  

 

BEST Capital posiada 100% certyfikatów inwestycyjnych BEST I NSFIZ co daje BEST Capital 100% 
głosów na Zgromadzeniu Inwestorów BEST I NSFIZ. Objęcie przez BEST Capital nowo wyemitowanych 

certyfikatów ma charakter długoterminowej lokaty kapitałowej BEST Capital. 
 

Nabycie Certyfikatów zostało sfinansowane przez BEST Capital ze środków pochodzących z emisji 

nowych udziałów, które objął Emitent, o czym Emitent poinformował w raporcie bieżącym nr 1/2014 z 
dnia 15 stycznia 2014 r. 

 
Jedyne powiązania osobowe Emitenta i BEST Capital polegają na tym, że dwaj Członkowie Zarządu 

Emitenta są jednocześnie Dyrektorami BEST Capital. 
 

Kryterium uznania objętych Certyfikatów za aktywa o znacznej wartości jest ich wartość, która 

przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta. 
 

Szczegółowa podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 1 oraz §7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 
19 lutego 2009 roku 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.2009.33.259 z późn. zm.). 
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