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

 

Treść raportu: 

 

Zarząd BEST S.A. z siedzibą w Gdyni (Emitent), w nawiązaniu do informacji poufnej przekazanej w raporcie bieżącym 
nr 29/2014 z 27.08.2014 roku informuje, że w dniu 2.09.2014 roku jednostka od niego zależna BEST I Niestandaryzowany 
Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Gdyni (Fundusz) zawarł z Euro Bank S.A. z siedzibą we 
Wrocławiu (Bank) umowę zakupu portfela wierzytelności (Umowa), której przedmiotem jest nabycie przez Fundusz 
portfela wierzytelności wynikających z czynności bankowych o łącznej wartości nominalnej 322,7 mln zł za cenę 27,9 mln zł 
(Cena). Przelew ww. wierzytelności na Fundusz nastąpił w dniu zawarcia Umowy, a Cena zostanie zapłacona do dnia 
9.09.2014 roku. Umowa nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych i nie jest umową warunkową. Pozostałe 
warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w tego typu umowach. Nabywane wierzytelności 
stanowią aktywa o znacznej wartości i zostaną ujęte w księgach rachunkowych Funduszu w cenie nabycia. Nabycie 
wierzytelności zostanie sfinansowane ze środków własnych i emisji obligacji przez Fundusz, które to obligacje zostały 
objęte przez Emitenta, o czym Emitent poinformował w raporcie bieżącym nr 30/2014 z dnia 3.09.2014 roku. 

Kryterium uznania Umowy za znaczącą, jak również uznanie wierzytelności za aktywa o znacznej wartości jest wysokość 
Ceny za nabywane wierzytelności, przekraczającej 10% wartości kapitałów własnych Emitenta. 

Pomiędzy Emitentem oraz osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta a Bankiem nie ma powiązań. 

Emitent posiada 100% udziałów i 100% głosów na zgromadzeniu wspólników BEST Capital (CY) Limited z siedzibą w 
Limassol na Cyprze, która posiada 100% certyfikatów inwestycyjnych Funduszu dających prawo do wykonywania 100% 
głosów na Zgromadzeniu Inwestorów Funduszu. 

Pomiędzy Emitentem a Funduszem istnieją powiązania osobowe polegające na tym, że dwaj członkowie Zarządu Emitenta 
(Krzysztof Borusowski, Marek Kucner) są jednocześnie członkami Zarządu BEST Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. 
będącego organem Funduszu.  
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PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ: 

Data Imię i Nazwisko Stanowisko / Funkcja Podpis 

03.09.2014 Krzysztof Borusowski Prezes Zarządu  

03.09.2014 Marek Kucner Wiceprezes Zarządu   

    

   

 


