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Temat:  

 

Nabycie przez BEST S.A. aktywów o znacznej wartości – objęcie obligacji wyemitowanych przez BEST I NSFIZ – jednostkę 

zależną od BEST S.A.  

 

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, iż w dniu 2  czerwca 2015 r. BEST Towarzystwo Funduszy 

Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Gdyni (BEST TFI) działająca jako organ BEST I Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego 

Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w Gdyni (Fundusz) przydzieliła Emitentowi 42 (słownie: czterdzieści 

dwie) zwykłe, imienne, niezabezpieczone obligacje serii B wyemitowane przez Fundusz, każda o wartości nominalnej 

1.000.000,00 zł (jeden milion złotych), o łącznej wartości nominalnej 42.000.000,00 PLN (czterdzieści dwa miliony złotych), 

o całkowitej cenie emisyjnej 40.872.874,56 zł (słownie: czterdzieści milionów osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące 

osiemset siedemdziesiąt cztery złote i 56/100 groszy) (Obligacje). Przydział Obligacji nastąpił na postawie uchwał 

właściwych organów Funduszu oraz przyjęcia przez Emitenta propozycji nabycia Obligacji złożonej przez Fundusz. W 

warunkach emisji Obligacji jako cel emisji wskazano sfinansowanie nabycia pakietu wierzytelności przez Fundusz. 

 

Wartość ewidencyjna Obligacji w księgach rachunkowych Emitenta na dzień sporządzenia niniejszego raportu równa jest 

całkowitej cenie emisyjnej, tj. 40.872.874,56 zł (słownie: czterdzieści milionów osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące 

osiemset siedemdziesiąt cztery złote i 56/100 groszy). 

  

Źródłem finansowania ceny emisyjnej Obligacji są środki własne Emitenta. 

 

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

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

 

Kryterium uznania Obligacji za aktywa o znacznej wartości jest ich wartość emisyjna, która przekracza 10% wartości 

kapitałów własnych Emitenta. 
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