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Zatwierdzenie prospektu emisyjnego BEST

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła w dniu dzisiejszym, tj. 21 marca br.,
prospekt emisyjny podstawowy BEST dotyczący publicznego programu emisji
obligacji.
Zgodnie z lutową uchwałą Zarządu BEST, w ramach programu Spółka planuje wyemitować
obligacje o łącznej wartości nominalnej do 300 mln zł. Będą one emitowane w kilku seriach
i oferowane w trybie oferty publicznej. Spółka planuje opublikować prospekt emisyjny
podstawowy 24 marca br.
Szczegółowe parametry każdej serii obligacji zostaną ustalone w odrębnych uchwałach
zarządu BEST i opublikowane zgodnie z wymogami dotyczącymi ofert publicznych papierów
wartościowych. Spółka planuje wprowadzenie oferowanych obligacji do obrotu na rynku
regulowanym prowadzonym przez GPW w ramach Catalyst.
BEST jest jedną z największych firm na rynku obrotu wierzytelnościami w Polsce oraz
aktywnym emitentem na rynku obligacji korporacyjnych. Z emisji obligacji Spółka pozyskała
dotychczas około 128 mln zł, z czego 48 mln zł zostało już spłacone. Ponadto, fundusze
inwestycyjne BEST II NSFIZ oraz BEST III NSFIZ, które są zarządzane przez BEST TFI
(podmiot zależny od BEST), wyemitowały dotychczas obligacje o łącznej wartości około 224
mln zł, z czego 130 mln zł zostało już spłacone. W 2011 r. obligacje BEST, BEST II NSFIZ
oraz BEST III NSFIZ zadebiutowały na rynku Catalyst.
Oferującymi obligacje BEST w ramach publicznego programu emisji obligacji są: mBank
i Dom Maklerski mBanku, natomiast rolę doradcy prawnego Spółki pełni kancelaria Allen
& Overy, A. Pędzich sp. k.

***
Ogólne informacje o BEST
BEST S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r.,
specjalizującą się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa BEST aktywnie
inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy
sekurytyzacyjnych oraz świadczy usługi windykacyjne na zlecenie – na rzecz banków, firm
telekomunikacyjnych, energetycznych oraz innych podmiotów oferujących usługi masowe.
BEST jest również jedynym akcjonariuszem BEST TFI, które uzyskało zezwolenie KNF na
prowadzenie działalności w 2008r. Połączenie kompetencji z zakresu windykacji należności oraz
tworzenia i zarządzania funduszami inwestycyjnymi pozwoliło skupić wszystkie elementy modelu
biznesowego w jednej grupie kapitałowej.

BEST TFI zarządza obecnie trzema funduszami sekurytyzacyjnymi: BESTINSFIZ, BEST II NSFIZ oraz
BEST III NSFIZ, w aktywach których na koniec 2013 r. znajdowały się portfele wierzytelności o łącznej
wartości nominalnej ponad 7,7 mld zł.

***
W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy na stronę www.best.com.pl lub prosimy
o kontakt:
Krzysztof Woch
NBS Communications
tel. 22 826 74 18 / kom. 516 173 691
e-mail: kwoch@nbs.com.pl

Piotr Wojtaszek
NBS Communications
tel. 22 826 74 18 / kom. 500 202 355
e-mail: pwojtaszek@nbs.com.pl

***
Niniejszy komunikat prasowy ma charakter wyłącznie promocyjny/reklamowy. Jedynym
prawnym źródłem informacji o ofercie publicznej obligacji BEST S.A. jest Prospekt
Podstawowy, który został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 21 marca
2014 r. oraz Ostateczne Warunki emisji obligacji. Prospekt Podstawowy oraz Ostateczne
Warunki zostaną opublikowane elektronicznie i będą dostępne na stronie internetowej Spółki
(www.best.com.pl). Obligacje nie będą stanowić lokaty bankowej ani nie będą objęte systemem
gwarantowania depozytów.

