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Treść raportu: 
 
Zarząd BEST S.A. z siedzibą w Gdyni (Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości informację o zawarciu w dniu 

20.04.2011 r. przez Emitenta z BEST Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Gdyni 

(Towarzystwo) umowy o zarządzenie wierzytelnościami sekurytyzowanymi BEST III Niestandaryzowanego 

Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w Gdyni (Fundusz). Na podstawie zawartej 

umowy Towarzystwo zleciło Emitentowi za wynagrodzeniem zarządzanie portfelem inwestycyjnym Funduszu, 

obejmującym sekurytyzowane wierzytelności (pkt 2.1-2.3 Umowy).  

 

Umowa o zarządzanie zawarta została pod warunkiem zawieszającym i wchodzi w Ŝycie z dniem przekazania 

Emitentowi do zarządzania pierwszej sekurytyzowanej wierzytelności (Warunek Zawieszający – pkt 13.1 Umowy), 

co uzaleŜnione jest od nabycia przez Fundusz portfela wierzytelności sekurytyzowanych. W dniu 19 kwietnia 2011 

r. Towarzystwo zakończyło negocjacje z Kredyt Bankiem S.A. warunków sprzedaŜy do Funduszu portfela 

wierzytelności detalicznych, w skład którego wchodzi 423.849 wierzytelności o łącznej wartości na dzień 

31.03.2011 r. 1.169.706.414 zł (Portfel). Po zawarciu przez Fundusz i Kredyt Bank S.A. umowy sprzedaŜy 

Portfela, wykonanie tej umowy i przeniesienie na Fundusz Portfela uzaleŜnione będzie wyłącznie od pozyskania 

przez Fundusz finansowania na zamknięcie transakcji. 

 

Wynagrodzenie dla Emitenta za zarządzanie wierzytelnościami sekurytyzowanymi zostało ustalone na warunkach 

rynkowych. 

 

Kryterium uznania Umowy za znaczącą jest wartość kapitałów własnych Emitenta – stosownie do treści § 2 ust. 1 

pkt 44 lit. a) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieŜących i okresowych 

przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równowaŜne informacji 

wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33, poz. 259). 

 

Z uwagi na to, Ŝe Umowa została zawarta na czas nieokreślony, a jednocześnie brak jest moŜliwości określenia 

wartości świadczeń wynikających z zawartej umowy, zgodnie z §2 ust. 2 Rozporządzenia wartość przedmiotu 

umowy konieczna do ustalenia tego czy Umowa ma charakter znaczący została określona jako szacunkowa 

wartość tych świadczeń za okres 5 lat. 
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