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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 1 czerwca 2015 r. BEST I Niestandaryzowany 

Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Gdyni (Fundusz) zawarł z Sygma Banque Société Anonyme z 

siedzibą w Paryżu Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie (Bank) umowę zakupu portfela wierzytelności (Umowa), której 

przedmiotem jest nabycie przez Fundusz portfela wierzytelności wynikających z czynności bankowych o łącznej wartości 

nominalnej 290 mln zł za cenę 45.012 tys. zł (Cena) płatną w terminie do 3 czerwca 2015 r.  

Warunkiem zawieszającym przeniesienie na Fundusz wszelkich praw i roszczeń  związanych z wierzytelnościami objętymi 

Umową jest zapłata przez Fundusz Ceny. Z dniem zapłaty Ceny Fundusz nabędzie wierzytelności objęte Umową. Emitent 

poinformuje o ziszczeniu się tego warunku w odrębnym raporcie bieżącym.  

Umowa zawiera postanowienia dotyczące kar umownych w związku z naruszeniem przez Bank lub Fundusz zobowiązania 

do zachowania poufności szczegółowo opisanego w Umowie, obejmującego tajemnicę przedsiębiorstwa Banku i tajemnicę 

zawodową Funduszu. Kara umowna w wysokości 50 tys. zł może zostać nałożona za każde jednostkowe naruszenie 

tajemnicy w związku z tym niemożliwe jest określenie jej maksymalnej wysokości. Zapłata kary umownej nie wyłącza 

uprawnienia do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość zapłaconej kary umownej. 

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w tego typu umowach.  

Kryterium uznania Umowy za znaczącą jest wysokość Ceny, która przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta. 

Dodatkowo wierzytelności nabywane na podstawie Umowy 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 Funduszu. 

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

Emitent poprzez Best Capital Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych posiada 100% certyfikatów 

inwestycyjnych Funduszu dających prawo do wykonywania 100% głosów na Zgromadzeniu Inwestorów Funduszu. 
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