
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO 

Raport bieżący nr 62/2016 
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Temat:  

Wpis zastawu rejestrowego do rejestru zastawów. 

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 dzisiaj powziął wiadomość o dokonaniu w dniu 17 maja 2016 r. 

wpisu zastawu rejestrowego do rejestru zastawów na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w 

Gdańsku Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt GD.IX.Ns-Rej.Za 2042/16/247). Zastaw rejestrowy stanowi 

zabezpieczenie wierzytelności Banku Zachodniego WBK S.A. we Wrocławiu (Bank) wynikających z umowy kredytu 

rewolwingowego z dnia 25 marca 2016 r., o zawarciu której Emitent informował raportem bieżącym 36/2016 z 25 marca 

2016 r. 

 

Umowa zastawu rejestrowego  została zawarta pomiędzy Emitentem a Bankiem w dniu 25 marca 2016 r. (Umowa). Na 

podstawie Umowy i po dokonaniu wpisu do rejestru zastawów Emitent ustanowił na rzecz Banku zastaw rejestrowy do 

najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 36.000.000,00 zł na stanowiących własność Emitenta 26.277.373 sztukach 

niemających formy dokumentu, niepublicznych, imiennych certyfikatach inwestycyjnych serii E, o numerach seryjnych od 

1 do 26 277 373 (Przedmiot Zastawu), których emitentem jest BEST Capital Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów 

Niepublicznych z siedzibą w Gdyni. Wartość ewidencyjna Przedmiotu Zastawu w księgach rachunkowych Emitenta na dzień 

zawarcia Umowy wynosiła 36.000.001,01 zł. 

 

Kryterium uznania Przedmiotu Zastawu za aktywa o znacznej wartości  jest ich wartość ewidencyjna w księgach 

rachunkowych Emitenta przekraczająca 10% wartości kapitałów własnych Emitenta. 

 

Pomiędzy Emitentem a Bankiem nie ma powiązań. 
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PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ: 

Data Imię i Nazwisko Stanowisko / Funkcja Podpis 

24.05.2016 Krzysztof Borusowski  Prezes Zarządu  

24.05.2016  Marek Kucner Wiceprezes Zarządu  
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