
Komisja Nadzoru Finansowego 
 

Raport bieżący Nr 22/2011 
 
 
Data sporządzenia: 22.07.2011 r. 
 
Temat: 
 
Ustanowienie zastawu na aktywach o znacznej wartości  
 
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 21 lipca 2011 r. otrzymał 
postanowienie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku Wydział IX Gospodarczy – Rejestru 
Zastawów z dnia 15.07.2011 r., GD.IX.Ns-Rej.Za 4687/11/269, na mocy którego wpisano do Rejestru 
Zastawów zastaw rejestrowy na 40.100.000 (czterdzieści milionów sto tysięcy) certyfikatach 
inwestycyjnych posiadanych przez Emitenta wyemitowanych przez BEST III Niestandaryzowany 
Sekurytyzacyjny Funduszu Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Gdyni (BEST III NSFIZ) . 
 
Oznaczenie podmiotu, na którego aktywach ustanowiono zastaw rejestrowy 
Zastaw rejestrowy ustanowiono na  certyfikatach inwestycyjnych posiadanych przez Emitenta. 
 
Data i sposób ustanowienia zastawu 
Podstawą ustanowienia zastawu rejestrowego jest umowa zawarta przez Emitenta z Copernicus 
Securities S.A. z siedzibą w Warszawie (02-019) przy ul. Grójeckiej 5, wpisaną do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta 
stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000249524 – działającym jako 
administrator zastawu. Zastaw rejestrowy został ustanowiony na mocy postanowienia Sądu 
Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zastawów z dnia 
15.07.2011 r. (sygn. akt GD.IX.NS-Rej.Za 4687/11/269). 
 
Podstawowa charakterystyka aktywów, na których ustanowiono zastaw rejestrowy 
Zastaw rejestrowy ustanowiono na 40.100.000 (czterdzieści milionów sto tysięcy) 
zdematerializowanych certyfikatach inwestycyjnych na okaziciela dwóch emisji (Certyfikaty 
inwestycyjne) - serii A obejmującej 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) zdematerializowanych 
certyfikatów inwestycyjnych na okaziciela oraz serii B obejmującej 39.600.000 (słownie: trzydzieści 
dziewięć milionów sześćset tysięcy) zdematerializowanych certyfikatów inwestycyjnych na okaziciela. 
Wszystkie Certyfikaty inwestycyjne wyemitowane zostały przez BEST III Niestandaryzowany 
Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Gdyni, przy ul. Morskiej 59, wpisany do 
rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział 
Cywilny Rejestrowy pod numerem RFI 623.  
 
Wartość zobowiązania zabezpieczonego zastawem rejestrowym na aktywach Emitenta oraz wartość 
ewidencyjna tych aktywów w księgach rachunkowych Emitenta  
Zastaw rejestrowy zabezpiecza emisję obligacji Emitenta. Wartość nominalna wyemitowanych obligacji 
wynosi 40.000.000 (słownie: czterdzieści milionów) złotych. Najwyższą sumę zabezpieczenia 
zastawem rejestrowym ustalono na kwotę 56.000.000 (pięćdziesiąt sześć milionów) złotych. Wartość 
ewidencyjna Certyfikatów inwestycyjnych ujęta w księgach rachunkowych Emitenta wynosi 
42.105.000,00 (czterdzieści dwa miliony sto pięć tysięcy) złotych. 
  
Charakter powiązań pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta a 
zastawnikiem i osobami nim zarządzającymi;  



Brak powiązań kapitałowych i osobowych pomiędzy Emitentem a Copernicus Securities S.A. z siedzibą 
w Warszawie. 
 
Kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości 
Kryterium uznania aktywów, na których ustanowiono zastaw rejestrowy za aktywa o znacznej 
wartości, jest fakt, że ich wartość przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta. 
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