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Treść raportu: 
 
Zarząd BEST S.A. z siedzibą w Gdyni (Emitent) informuje, że w dniu 3 grudnia 2012 r. Emitent nabył 
100% certyfikatów inwestycyjnych serii C („Certyfikatów”) BEST I Niestandaryzowanego 
Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego („BEST I NSFIZ”) na skutek dokonania 
płatności ceny za Certyfikaty, w wykonaniu umowy sprzedaży Certyfikatów („Umowy”), o której 
istotnych postanowieniach Emitent informował w raporcie bieżącym nr 16/2012 z dnia 12.10.2012 
roku oraz wpisu do rejestru uczestników BEST I NSFIZ. 
 
Oznaczenie stron umowy, na podstawie której doszło do nabycia aktywów 
 
Stronami umowy, na podstawie której doszło do nabycia Certyfikatów jest Emitent oraz Bison 
Investments Limited („Bison”). 
 
Data i sposób nabycia aktywów 
 
Certyfikaty zostały nabyte przez Emitenta na podstawie postanowień Umowy oraz dokonanego w dniu 
3.12.2012 roku wpisu Emitenta do rejestru uczestników BEST I NSFIZ. 
 
Podstawowa charakterystyka nabytych aktywów 
 
Objęte przez Emitenta aktywa obejmują 9.875.865 sztuk niepublicznych imiennych certyfikatów 
inwestycyjnych serii C BEST I NSFIZ, które stanowi 100% certyfikatów inwestycyjnych BEST I NSFIZ. 
 
Cena po jakiej zostały nabyte aktywa oraz wartość ewidencyjna tych aktywów w księgach 
rachunkowych Emitenta 
 
Certyfikaty zostały objęte przez Emitenta za kwotę 38.367.895 zł. Na dzień objęcia certyfikatów 
inwestycyjnych serii C ich wartość ewidencyjna w cenie nabycia w księgach rachunkowych Emitenta 
wynosi 38.751.574 zł. 
 
Charakter powiązań pomiędzy emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a 
przydzielającym aktywa i osobami nimi zarządzającymi 
 
Pomiędzy Emitentem  oraz osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta a Bison oraz osobami 
zarządzającymi lub nadzorującymi Bison nie istnieją żadne powiązania. 
 
Kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości 
 
Kryterium uznania nabytych Certyfikatów za aktywa o znacznej wartości jest fakt, że ich wartość 
przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta. 
 
Źródło finansowania nabycia aktywów 
 
Nabycie Certyfikatów zostało sfinansowane przez Emitenta ze środków pozyskanych w toku emisji 
obligacji, o której rozpoczęciu Emitent informował w raporcie bieżącym nr 18/2012 z dnia 15.11.2012 
roku, a o zakończeniu w raporcie bieżącym nr 19/2012 z dnia 29.11.2012 roku. 
 
                



    Best S.A.    
    (pełna nazwa emitenta)     

    BEST  Finanse inne (fin)    

    
(skrócona nazwa emitenta)  

 
(sektor wg klasyfikacji GPW w 
Warszawie)    

    81-323  Gdynia    
    (kod pocztowy)  (miejscowo ść)    

    Morska                                                                      59     
                                   (ulica)                                                           (numer)      

    (0-58) 76 99 299  (0-58) 76 99 226    
    (telefon)   (fax)     

    best@best.com.pl  www.best.com.pl    
    (e-mail)   (www)     

    585-00-11-412  190400344    
    (NIP)   (REGON)    
               
 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ: 
Data Imię i Nazwisko Stanowisko / Funkcja Podpis 
2012-12-03 Krzysztof Borusowski Prezes Zarządu  
2012-12-03 Marek Kucner Wiceprezes Zarządu   
    
   


