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Data sporządzenia: 8.12.2017 r., godz. 16:04 
 
Temat: 
Zawarcie umowy kredytowej przez jednostkę zależną od BEST S.A. 
 
Podstawa prawna: 
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne 
 
Treść raportu: 
Zarząd BEST S.A. z siedzibą w Gdyni (Emitent, Spółka) niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął od BEST I 
Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w Gdyni (Funduszu), podmiotu 
100% zależnego od Emitenta, reprezentowanego przez BEST Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informację, że w 
dniu dzisiejszym została podpisana umowa o kredyt odnawialny (Umowa) z Bankiem BGŻ BNP Paribas, na podstawie której 
Bank zobowiązał się udostępnić Funduszowi kredyt odnawialny do wysokości 50.000.000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt 
milionów złotych) (Kredyt), przeznaczony na finansowanie działalności bieżącej Funduszu rozumianej jako finansowanie 
bądź refinansowanie maksymalnie 80% ceny zakupu pakietów wierzytelności na rynku polskim przez Fundusz. 
 
Oprocentowanie Kredytu zostało ustalone na podstawie stawki bazowej WIBOR dla trzymiesięcznych depozytów 
międzybankowych powiększonej o marżę Banku ustaloną na warunkach rynkowych. 
 
Zabezpieczeniem wierzytelności Banku wynikających z Kredytu jest: (1) weksel in blanco wystawiony przez Fundusz wraz z 
deklaracją wekslową, (2) poręczenie wg prawa cywilnego udzielone przez Emitenta, do kwoty 75.000.000 PLN (o zawarciu 
umowy poręczenia Emitent poinformuje odrębnym raportem bieżącym), (3) oświadczenie Funduszu oraz oświadczenie 
Emitenta o poddaniu się egzekucji złożone w trybie art. 777 § 1 ust. 5 Kodeksu postępowania cywilnego oraz (4) zastaw 
rejestrowy na wierzytelności i prawach przyszłych tj. finansowanych/refinansowanych ze środków pochodzących z Kredytu 
udzielonego na podstawie Umowy pakietach wierzytelności.  
 
Kredyt zostanie udostępniony po ustanowieniu ww. zabezpieczeń. Okres kredytowania wynosi 120 miesięcy.  
 
Pozostałe postanowienia Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów. Umowa 
nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych oraz nie została zawarta pod warunkiem, ani z zastrzeżeniem 
terminu. 
 
Pomiędzy Emitentem oraz osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta a Bankiem nie ma powiązań. 
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