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Treść raportu: 
Zarząd BEST S.A. z siedzibą w Gdyni (Emitent) informuje, iż w dniu 21 kwietnia 2015 r. nabył od Actinium spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A z siedzibą w Gdyni przy ul. Morskiej 59 (Spółka) 109.205.851 certyfikatów 
inwestycyjnych serii E (Certyfikaty) o wartości nominalnej 1,07 zł każdy, wyemitowanych przez BEST Capital Fundusz 
Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Gdyni przy ul. Morskiej 59 (BEST Capital FIZAN), które 
stanowią 34,14% wszystkich certyfikatów inwestycyjnych BEST Capital FIZAN. 

Sprzedaż Certyfikatów została przeprowadzona za pośrednictwem Domu Maklerskiego mBanku S.A., a zmiana w ewidencji 
uczestników BEST Capital FIZAN nastąpiła na podstawie uchwały Zarządu BEST Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. 
z siedzibą w Gdyni (BEST TFI) działającej jako organ BEST Capital FIZAN. 

Cena sprzedaży Certyfikatów wyniosła 116.900.000 zł i zostanie zapłacona w terminie do 30 kwietnia 2015 r. Na dzień 
transakcji sprzedaży Certyfikatów ich wartość ewidencyjna w księgach rachunkowych Emitenta jest równa cenie ich nabycia 
tj. cenie sprzedaży powiększonej o koszty bezpośrednio związane z transakcją sprzedaży. 

Przed nabyciem Certyfikatów Emitent posiadał 65,39% certyfikatów inwestycyjnych BEST Capital FIZAN i głosów na 
zgromadzeniu inwestorów BEST Capital FIZAN bezpośrednio i 34,61% certyfikatów inwestycyjnych BEST Capital FIZAN i 
głosów na zgromadzeniu inwestorów BEST Capital FIZAN pośrednio poprzez BEST TFI i Spółkę. Po objęciu Certyfikatów 
Emitent posiada 99,53% certyfikatów inwestycyjnych BEST Capital FIZAN i głosów na zgromadzeniu inwestorów BEST 
Capital FIZAN bezpośrednio i 0,47% certyfikatów inwestycyjnych BEST Capital FIZAN i głosów na zgromadzeniu inwestorów 
BEST Capital FIZAN pośrednio poprzez BEST TFI. 

Nabycie przez Emitenta Certyfikatów ma charakter długoterminowej lokaty kapitałowej i zostało sfinansowane z środków 
własnych i środków pochodzących z pożyczek m. in. pożyczki opisanej przez Emitenta w raporcie bieżącym nr 23/2015 z 
dnia 17 kwietnia 2015 r. 

Spółka oraz BEST Capital FIZAN są podmiotami w 100% zależnymi od Emitenta. Emitent posiada 100% udziału w kapitale 
zakładowym Spółki i 100% głosów na jej walnym zgromadzeniu, a także 100% udziałów w kapitale zakładowym i 100% 
głosów na zgromadzeniu wspólników Actinium sp. z o.o., będącej jedynym komplementariuszem Spółki. Powiązania 
kapitałowe Emitenta i BEST Capital FIZAN zostały opisane wyżej. Powiązania osobowe Emitenta i BEST Capital FIZAN 
polegają na tym, że dwaj członkowie Zarządu Emitenta są jednocześnie członkami Zarządu BEST TFI. Nie zachodzą 
powiązania osobowe pomiędzy osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta lub BEST Capital FIZAN a osobami 
zarządzającymi lub nadzorującymi Spółkę.  

Kryterium uznania nabytych aktywów za aktywa o znacznej wartości jest cena ich sprzedaży, która przekracza 10% wartości 
kapitałów własnych Emitenta. 
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